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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 22 november 2022 
Vastgesteld 29 november 2022 

2201241 - Vergoeden meerkosten transitieperiode Wmo 
Per 1 januari 2022 is de opdracht ‘Wmo: aanvullende zorg’ gestart. De 
samenwerkingspartners van de gemeente Vlissingen, Zeeuws Baken en Naerebout 
Combinatie, zijn per 1 juli 2022 gestart met een nieuwe werkwijze. Het college besluit deze 
organisaties middels een brief te informeren over het lumpsumbudget voor de tweede helft 
van 2022 en het jaar 2023. Gebleken is dat er in de zogenaamde transitieperiode van de 
oude naar nieuwe werkwijze aantoonbare meerkosten gemaakt zijn ten aanzien van het 
zorgvuldig (tussentijds) evalueren van de Wmo-beschikkingen en voor het dóórlopen van 
beschikkingen. Het college besluit deze meerkosten eenmalig te vergoeden op basis van 
een gezamenlijk bepaalde systematiek. Het college informeert de gemeenteraad hierover 
middels een raadsinformatiebrief. Na akkoord van de Artikel 12-inspecteur en de provincie 
Zeeland als toezichthouder informeren we Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken middels 
een brief. 

2209449 - Brief aan zorgaanbieders 'Wmo: aanvullende zorg' en BW, MO, VO 
inzake meerkostenregeling 2022 
In 2020 en 2021 zijn de zorgaanbieders voor de Jeugdwet en Wmo inclusief de 
centrumtaken Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 
geïnformeerd over de meerkostenregeling in het kader van COVID-19. Ook in 2022 is de 
meerkostenregeling van kracht. Naar verwachting wordt in december 2022 meer duidelijk 
over de toepassing van de regeling en de beschikbare middelen. Het college besluit Zeeuws 
Baken en Naerebout Combinatie en de zorgaanbieders Beschermd wonen, 
Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang middels een brief te informeren over de stand 
van zaken met betrekking tot de meerkostenregeling voor het jaar 2022. 

2211335 - TPO-verslag 28-09-2022 en verslag extra overleg 13-10-2022 
Op 28 september 2022 heeft een tripartite overleg (TPO) tussen de gemeente, de provincie 
Zeeland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
plaatsgevonden, in het kader van het Artikel 12-traject. Daarnaast heeft er een extra overleg 
plaatsgevonden op 13 oktober 2022. Beide verslagen worden ter kennisname aan het 
college en de raad verstrekt. 

2149228 - Uitvoeringskosten Wlz uitname BW 
Vanwege de openstelling van de Wlz voor mensen met een psychi(atri)sche beperking is 
een aanzienlijk deel van de Zeeuwse populatie van Beschermd wonen uitgestroomd naar de 
Wlz. Hiervoor zijn extra administratieve handelingen uitgevoerd door de gemeenten 
waarvoor door het Rijk een financiële compensatie is gegeven. Er is gekozen voor het 
scenario om de daadwerkelijk door de gemeenten gemaakte en doorgegeven kosten uit 
deze compensatie te vergoeden. Bij de inventarisatie van de uitvoering van dit scenario is 
naar voren gekomen dat een betaling aan het CZW-bureau voor de gedane werkzaamheden 
vanwege de sluiting van het boekjaar niet meer mogelijk is. Om deze reden worden de in dit 
scenario opgenomen bedragen voor het CZW-bureau niet aan hen uitbetaald. 

2211180 - Provinciaal verslag 2022 
In verband met de Artikel 12-status van de gemeente Vlissingen heeft de provincie Zeeland 
het Provinciaal verslag 2022 verstrekt aan de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Het Provinciaal verslag 2022 is ter kennisname aan het college 
aangeboden. 
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2202752 - GR GGD Zeeland - 1e + 2e begrotingswijziging 2023 
De 1e en 2e begrotingswijziging 2023 worden ter kennisgeving voorgelegd aan het college en 
de gemeenteraad. Deze begrotingswijzigingen vereisen meer gemeentelijke bijdrage van de 
gemeente Vlissingen. Voor de 1e begrotingswijziging 2023 is geen dekking in de 
gemeentelijke begroting. De kosten voor de 2e begrotingswijziging kunnen worden gedekt als 
de Rijksbijdrage Kansrijke Start in 2023 toereikend is. Het college stelt de gemeenteraad 
voor om ondanks de forse meerkosten van deze begrotingswijzigingen toch een positieve 
zienswijze te geven op deze voorstellen vanwege de urgentie en het belang ervan. Het 
college stelt de raad voor om ook in te stemmen met de 3e gemeentelijke begrotingswijziging 
voor 2023 om de meerkosten te dekken die voortvloeien uit de 1e begrotingswijziging 2023 
van de GR GGD. Deze besluiten zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-
inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder. 

2205820 - GR GGD Zeeland - Bestuursrapportage 2021 + 8e & 9e 
begrotingswijziging 2022 
De bestuursrapportage 2022 van de GR GGD (inclusief de Inkooporganisatie Jeugdhulp 
Zeeland (IJZ)) wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. De 
bestuursrapportage geeft de huidige stand van zaken bij de GR GGD weer en bevat de 
verwachtingen voor het 2e halfjaar van 2022. Op basis van de prognose over het tweede 
halfjaar van 2022 wordt een tweetal begrotingswijzigingen voorgesteld aan het algemeen 
bestuur (AB) van de GR GGD. De voorgestelde begrotingswijzigingen worden aan de 
gemeenteraad voor een zienswijze voorgelegd. Het college stelt de raad voor om een 
positieve zienswijze te geven op de voorgestelde begrotingswijzigingen onder voorbehoud 
van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als 
toezichthouder. 

2213000 - Bestuursrapportage 2022 Veiligheidsregio Zeeland en tweede 
begrotingswijziging 2022 
Het college adviseert de raad kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 van de 
Veiligheidsregio Zeeland en adviseert de raad een positieve zienswijze te geven op de 
tweede begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Zeeland. 

2193029 - Walcherse regiodeal asielzaken 
Het college heeft op 2 februari 2021 ingestemd met het plan van aanpak ‘Draagvlak opvang 

asielzoekers Zeeland’ en aangegeven dat zij een bijdrage leveren voor de regiodeal 

asielopvang. De subregio’s (Oosterschelderegio, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren) hebben 

concrete afspraken gemaakt aan de hand van de menukaart voor de regiodeal voor de 

opvang van asielzoekers, inclusief opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV's) 

en de (tijdelijke) huisvesting van statushouders. Het college gaat akkoord om de noodopvang 

van 420 asielzoekers in de Marinekazerne Vlissingen te verlengen tot 31 december 2023. 

Daarnaast worden de 70 crisisnoodopvangplekken in de Marinekazerne Vlissingen per 1 

januari 2023 toegevoegd aan de noodopvang en wordt de capaciteit van de noodopvang 

verhoogd tot maximaal 500. De gemeenteraden van de diverse gemeenten worden door 

middel van een raadsinformatie brief of soortgelijke vorm van communicatie geïnformeerd. 
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