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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 26 mei 2020 
Vastgesteld op 2 juni 2020 

1205923 - Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2020 
De gemeente dient volgens artikel 2.10 van de Jeugdwet jaarlijks een 
cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. De ervaring leert echter dat dit 
onderzoek, inclusief het laten invullen van een verplichte (model)vragenlijst op grond van de 
regeling Jeugdwet, onbruikbaar is wegens te lage respons en bovendien relatief duur is.  
De gemeente Vlissingen maakt gebruik van data van de Inkooporganisatie Jeugdhulp 
Zeeland om ontwikkelingen met betrekking tot de Jeugdwet te monitoren. Deze wijze van 
monitoren is niet in lijn met de verplichte vragenlijst, maar levert wel goede informatie en 
inzicht op over het gebruik van Jeugdhulp. Het college heeft daarom besloten om geen 
gebruik te maken van de modelvragenlijst of een andere vragenlijst en daarmee het CEO 
Jeugd over 2019 dus niet uit te voeren. 

1205315 - Consultatieronde klimaatadaptatie Zeeland  
Eind 2020 zal de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ) opgeleverd worden. Ter 
voorbereiding is de notitie ‘Klimaatverandering, Zeeuwse risico’s in beeld’ als tussentijds 
resultaat opgeleverd. De notitie ‘Klimaatverandering, Zeeuwse risico’s in beeld’ schetst de 
kwetsbaarheden waar Zeeland voor staat en geeft de eerste contouren voor de KaSZ weer. 
Het bundelt de inzichten die de afgelopen jaren zijn opgedaan door het afnemen van 
klimaatstresstesten en het voeren van risicodialogen. 

1206811 - Vaststellen Ontwikkelagenda Sociaal Domein juli 2020 
Het college heeft besloten om de Ontwikkelagenda Sociaal Domein (tot en met het 
onderdeel ‘Doelstellingen’) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. De 
ontwikkelagenda Sociaal Domein beschrijft de kaders voor een toekomstbestendig en 
betaalbaar sociaal domein en is tot stand gekomen op basis van deskresearch, sessies met 
stakeholders, het totaal van de inspraakreacties en de schriftelijke reacties van de raad.  
Het college heeft ook besloten om de beantwoording van de inspraakreacties van inwoners 
en organisaties op de concept-Ontwikkelagenda Sociaal Domein conform het inspraakschrift 
te beantwoorden, alsmede de schriftelijke reacties van de gemeenteraad op de concept-
Ontwikkelagenda. 

1197956 - Voortzetting pilot Multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling integraal en specialistisch (MDA++) in de eerste helft van 
2020 
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om de pilot multidisciplinaire aanpak 
huiselijk geweld en kindermishandeling voort te zetten. De huidige aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling in ernstige, complexe situaties is namelijk vaak niet langdurig 
effectief. Om het geweld structureel te doorbreken is een integrale aanpak nodig. In 2015 
hebben de wethouders van centrumgemeenten Vrouwenopvang (VO) en de wethouders 
vertegenwoordigd in de VNG-Commissie Gezondheid en Welzijn besloten zich gezamenlijk 
in te zetten voor een Multidisciplinaire Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling die 
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zowel integraal als specialistisch is (MDA++). Deze ambitie heeft een vervolg gekregen in 
het Interbestuurlijk Programma (IBP) ‘Merkbaar beter in het sociaal domein’ en in het 
nationaal meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’(GHNT, voorjaar 2018).  
In de Regiovisie Zeeland 2019-2022 ‘Voor een toekomst zonder geweld’ zijn de actielijnen uit 
GHNT vertaald naar een Zeeuwse visie en een Zeeuws uitvoeringsprogramma 2019-2023. 
De ambitie om meer multidisciplinair en gezinsgericht samen te werken – zowel bij de 
aanpak van complexe en ernstige vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en 
seksueel geweld als bij de lichtere vormen - is expliciet opgenomen bij actielijn 2, Stoppen en 
duurzaam oplossen. 

1187913 - Ophoging subsidieplafonds Maatschappelijke opvang en 
Vrouwenopvang 2020 
Op 17 december 2019 heeft het college de subsidieplafonds en –programma’s voor de 
centrumtaken Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang voor het jaar 2020 vastgesteld 
conform de programmabegroting 2020 CZW-bureau. Enkele zorgaanbieders hebben om 
meer subsidie gevraagd voornamelijk gebaseerd op prijsindexatie en toename van het aantal 
cliënten. Het CZW-bureau heeft geïnventariseerd of hun argumenten hiervoor 
gerechtvaardigd zijn. In lijn hiermee heeft het college besloten om de raad voor te stellen in 
te stemmen met een uitname van € 511.151 uit de reserve Centrumtaken ten behoeve van 
de ophoging van de subsidieplafonds Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 2020. 

1207163 - Jaarplan 2020 Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand 
In april 2019 heeft de raad het uitvoeringsplan Revitalisering gemeentelijk 
accommodatiebestand vastgesteld. De eerste 2 stappen van het uitvoeringsplan zijn 
afgerond. De uitkomst van Stap 3, Accommodatieplan per verzorgingsgebied wacht op 
afronding in samenhang met het Strategisch Huisvestingsplan voor de schoolhuisvesting 
(SHP). Om voortgang te houden in het project is in afwachting van het accommodatieplan 
een jaarplan voor 2020 opgesteld. De gemeenteraad wordt voorgesteld om akkoord te gaan 
met dit jaarplan 2020 waarmee naar verwachting 11 accommodaties kunnen worden 
afgestoten. Uitvoering van het jaarplan 2020 resulteert naar verwachting in een bijdrage aan 
de taakstelling van € 86.930 en een saldo van de bestemmingsreserve van € 123.711 met 
inbegrip van het verkoopresultaat van de voormalige schoollocatie aan de Hyacintenlaan.  
Het college heeft ook besloten om een onderzoek te starten naar de exploitatieverliezen van 
zwembad Vrijburg (inclusief nieuw contract), De Combinatie en het Kroonjuweel. 

1207175 - Opstart doelgroepenvervoer 
Op 7 april 2020 werd in verband met de corona-uitbraak besloten alleen nog strikt 
noodzakelijke ritten van het doelgroepenvervoer uit te voeren. Het college heeft besloten om 
het doelgroepenvervoer per 1 juni aanstaande onder voorwaarden weer op te starten. 

1200976 - Zorgcomplex WVO-Zorg Oranjeplein, Oost-Souburg 
De Stichting Werk voor Ouderen Zorg (WVO Zorg) ontwikkelt een nieuw (woon)zorgcomplex 
aan het Oranjeplein in Oost-Souburg. De bestaande locatie ‘ De Zoute Viever’ voldoet al 
lange tijd niet meer aan de eisen van de zwaardere zorg die aan de cliënten geleverd moet 
worden. 
Het college heeft besloten in te stemmen met de ondertekening van de 'Koopovereenkomst 
en anterieure overeenkomst Ontwikkeling Oranjeplein: (woon)zorgcomplex'. Daarom wordt 
de gemeenteraad voorgesteld om de reserve Ouderenhuisvesting beschikbaar te stellen 
voor de kosten van het eerder beschikbaar komen van de schoollocatie aan het Oranjeplein. 

1206781 - Onderzoek naar BSN nummer 
Tijdens de raadsvergadering van 12 maart jongstleden heeft de raad de motie “onderzoek 
BSN nummer gebruik” aangenomen. Hiermee is besloten om in kaart te brengen hoe de 
gemeente Vlissingen het BSN nummer gebruikt en of dit aan wet- en regelgeving voldoet.  
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Het college heeft vastgesteld op welke wijze ze deze motie uit gaat voeren en geeft een 
tussenrapportage. 

1197833 - Concept eerste begrotingswijziging 2020, concept-
programmabegroting 2021 en concept-jaarstukken 2019 Veiligheidsregio 
Zeeland  
Het college heeft besloten om de concept- eerste begrotingswijziging 2020, de concept-

programmabegroting 2021 en de concept-jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Zeeland 
met een positief advies voor te leggen aan de gemeenteraad voor het geven van een 
zienswijze. 

1202985 - Vaststellen impactanalyse invoering Omgevingswet 
Onderdeel van de op 14 januari 2020 vastgestelde projectopdracht invoering Omgevingswet 
is het maken van een impactanalyse. Het college heeft deze impactanalyse vastgesteld. De 
impactanalyse geeft een inventarisatie van de huidige stand van zaken, wat tot nu toe is 
bereikt en wat nog gedaan moet worden. Ook de hieraan verbonden kosten en de verdere 
planning in de tijd zijn in de analyse inzichtelijk gemaakt. 
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