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2109901 - Jaarverslag monumentencommissie 2014-2021 
De vorige monumentencommissie is op 31 december 2021 afgetreden. Deze monumenten-
commissie heeft gezeten van 2014 tot en met 2021. Over deze periode heeft de commissie 
een verslag opgesteld. In dit verslag deelt zij haar ervaringen ter verbetering van de 
Monumentenzorg. Het college heeft zelf ook een verslag opgesteld, met daarin weergegeven 
hoe zij omgaat met de aan haar uitgebrachte adviezen. Het college stelt het verslag van het 
college van b&w en de raadsinformatiebrief vast en neemt kennis van het jaarverslag van de  
monumentencommissie 2014-2021. 

2137421 - Verlenging contract hulpmiddelenleveranciers Medipoint B.V. en 
Welzorg Nederland B.V. 
Op 31 mei 2023 lopen de huidige contracten met hulpmiddelenleveranciers Medipoint B.V. 
en Welzorg Nederland B.V. af. De contracten kennen nog twee verlengingsopties van elk 
twee jaar. Het college is tevreden over de dienstverlening van de hulpmiddelenleveranciers 
en verwacht niet dat opnieuw aanbesteden leidt tot betere voorwaarden. Daarom maakt het 
college gebruik van de eerste verlengingsoptie en worden de overeenkomsten met Medipoint 
B.V. en met Welzorg Nederland B.V. verlengd tot en met 31 mei 2025. 

2141251 - Beschikbaar stellen van budget voor aanpassing WUP-portaal 
Voor de toegang tot beschermd wonen werken de 13 gemeenten sinds 2018 met het 
zogenoemde WUP-portaal (Wmo Upload Portaal). Het college heeft op 8 december 2021 in 
de hoedanigheid van centrumgemeente besloten de toegang tot beschermd wonen van het 
CZW-bureau te decentraliseren naar de 13 gemeenten in Zeeland. Deze wijziging in de 
toegang heeft tot gevolg dat het WUP-portaal hierop (technisch) moet worden aangepast. 
Deze aanpassing en de daaraan verbonden kosten zijn per abuis niet in het eerdere 
collegevoorstel meegenomen. Het college stemt conform het advies van het CZW-bureau in  
met de technische aanpassing van het WUP-portaal en stelt hiervoor een bedrag 
beschikbaar van € 6.420 en brengt dit ten laste van de rijksbijdrage beschermd wonen 2022. 

2125247 - Verhoging inkomensgrens eenmalige energietoeslag 
Naar aanleiding van het ontvangen budget in de meicirculaire 2022, bedoeld om uitvoering te 
geven aan de eenmalige energietoeslag, heeft het college besloten de inkomensgrens voor 
de eenmalige energietoeslag van maximaal 110% van het sociaal minimum te verhogen 
naar 120%. 
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