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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst  
B&W 22 maart 2022  
Vastgesteld 29 maart 2022 
 
2088415 - Krediet aanvraag investeringen materiaal SB 2022 
De gemeenteraad heeft in november 2021 de begroting voor 2022 vastgesteld. Hiermee 
verstrekt ze de financiële middelen die nodig zijn om de ambities van het grondstoffenbeleid, 
het besluit om PMD-afval aan de bron te blijven inzamelen en het invoeren van een nieuw 
inzamelsysteem te realiseren in 2022. Voor de uitvoering van het raadsbesluit stelt het 
college kredieten beschikbaar voor het vervangen en uitbreiden van het rollend materieel en 
ondergrondse afvalcontainers. Ook stellen zij aanvullend krediet beschikbaar voor de uitrol 
van het grondstoffenbeleid. Na het beschikbaar stellen van de kredieten wordt de aankoop 
van het materieel deels aangeschaft uit de lopende overeenkomsten, die eerder met 
Europese aanbestedingstrajecten zijn aanbesteed en deels met een nieuwe aanbesteding 
volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
 
2084413 - Verlenging contract vraagafhankelijk vervoer met Taxi De Vlieger Zierikzee 
B.V. 
Op 31 juli 2023 loopt ons huidige contract met Taxi de Vlieger Zierikzee B.V. voor Wmo-
vervoer, een gedeelte van het vervoer op grond van de Jeugdwet en de Haltetaxi, af. Het 
contract kent nog 2 verlengingsopties van 1 jaar. We dienen Taxi de Vlieger voor 1 april 
2022 te informeren indien we geen gebruik wensen te maken van de eerste 
verlengingsoptie. We zijn tevreden over de dienstverlening van Taxi de Vlieger en 
verwachten niet dat opnieuw aanbesteden van deze opdracht tot betere voorwaarden zou 
leiden. Het college maakt daarom, evenals de colleges van de gemeenten Middelburg en 
Veere, gebruik van de eerste verlengingsoptie om het contract met Taxi de Vlieger te 
verlengen tot en met 31 juli 2024.  
 
2089457 - Compensatie beschermd wonen regulier 2021 
Vanwege een wijziging in de tarieven beschermd wonen is er besloten voor 2 jaar (2020 
en 2021) een compensatiefonds beschikbaar te stellen om de overgang naar de nieuwe  
tarieven zorgvuldig te laten verlopen. In 2020 is er een compensatiefonds van 3.1 mln.  
beschikbaar gesteld. In 2021 is er in de overeenkomst uitvoering maatwerkvoorziening  
beschermd wonen een bedrag aan compensatie per product vastgesteld, onder voorbehoud  
van voldoende financiële middelen. Het college stelt voor 2021 een bedrag van  
in totaal € 1.214.196 aan compensatie voor beschermd wonen regulier beschikbaar. Het 
bedrag van € 1.214.196, waarvan het college reeds € 900.000 (met de  
vaststelling van de begroting 2021 van het CZW bureau) beschikbaar heeft gesteld, wordt  
ten laste gebracht van de rijksbijdrage beschermd wonen 2021. 
 
2081354 - Evaluatie integrale aanpak jaarwisseling 2021-2022 
De aanpak jaarwisseling wordt jaarlijks geëvalueerd waarbij de aanbevelingen worden  
meegenomen naar de voorbereiding van de komende jaarwisseling. 
 
2090198 - Raadsinformatiebrief themajaar ‘De Vlissingse Opstand 1572’ - 
Herdenkingen en vieringen 
2022 staat in het teken van het Vlissings verzet in 1572. Dit jaar is het 450 jaar geleden dat 
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de Vlissingse bevolking in opstand kwam tegen de Spaanse bezetting en zelf de 
Spanjaarden uit de stad verdreef. Voor de maand april zijn er verschillende activiteiten 
gepland die verband houden met het themajaar, namelijk: 
- 6 april: feestelijke herdenkingsbijeenkomst 1572; 
- 16 april: feest in de binnenstad; 
- tentoonstelling MuZEEum en in het stadhuis;  
- speciale themakrant uit van de Vlissingse Bode. 
De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief. 
 
2091778 - Collegenota betreffende verzoek plaatsen extra strandpost op Badstrand 
Het college neemt een positieve grondhouding aan betreffende een extra, kleine, 
strandpost/bewakingspost op het Badstrand. Deze positieve grondhouding is gebaseerd op 
de meerwaarde die een extra post creëert, namelijk meer veiligheid. Deze bewakingspost 
brengt geen extra kosten met zich mee. De positieve grondhouding heeft geen invloed op 
het uiteindelijke resultaat van de vergunningsaanvraag. 
 
2091643 - Raadsinformatiebrief ‘Stand van zaken actiepuntenlijst raad en moties 
vreemd aan de orde van de dag’ 
De raad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de ‘stand van zaken uitvoering 
acties actiepuntenlijst raad’ en de status van afhandeling aangenomen ‘moties vreemd aan 
de orde van de dag’. Dit ter formele afsluiting van de huidige zittingsperiode college en raad. 
 
1360492 - Onderzoek inrichting governance en uitvoering van de inkoop van 
beschermd wonen en jeugdhulp in Zeeland 
De 13 gemeenten in Zeeland werken samen op het gebied van de inkoop van Jeugdhulp en 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang, maar wel binnen verschillende 
samenwerkingsverbanden en uitvoeringsorganisaties. De bestuurscommissie Integrale 
Governance Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein, ingesteld vanuit de 2 
samenwerkingsverbanden GGD en SWVO (de bestuurscommissie), heeft op 25 november 
2021 bestuurlijk de opdracht gegeven onderzoek uit te voeren naar de sterke en zwakke 
kanten in de huidige situatie. Zo ontstaan er mogelijke scenario's voor het inrichten van de 
governance en uitvoering van de inkoop van beschermd wonen en jeugdhulp in Zeeland en 
wordt hiervoor een selectieprocedure opgestart. De selectiegroep adviseert de opdracht te 
gunnen aan BMC. De investering voor deze opdracht bedraagt € 22.700. De 
bestuurscommissie heeft dit advies op 27 januari 2022 overgenomen. 
Het college besluit conform advies selectiegroep en bestuurscommissie opdracht te verlenen 
aan BMC en, omdat het onderzoek deels betrekking heeft op de inrichting van de 
governance en de uitvoering van de inkoop van beschermd wonen, de helft van de kosten (€ 
11.350) ten laste te brengen van de rijksbijdrage beschermd wonen 2022. 
 
2088861, 2088863 - Collegeopdracht Buurtteams 
De collegeopdracht Buurtteams beschrijft het proces voor de realisatie (oprichting, inrichting 
en opstart) van de buurtteams. De realisatie van de buurtteams is 1 van de deelprojecten 
binnen het programma Artikel 12. 
 
 
 


