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2156872 - Beantwoording ongevraagd advies Wmo-adviesraad inzake 
communicatie veranderingen Wmo 
Op 4 juli 2022 heeft de Wmo-adviesraad een ongevraagd advies gegeven aan het college 
inzake de communicatie met inwoners over de veranderingen binnen de Wmo. Het college 
besluit middels een antwoordbrief te reageren op dit advies. 

2163744 - Inwonersparticipatie Zeeuwse Zorg Coalitie 
De Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC) heeft een voorstel gedaan om met inwonerparticipatie aan 
de slag te gaan in het kader van de dreigende zorgkloof in Zeeland. De ZZC wil, met alle 
aangesloten partners, een oplossing vinden voor de dreigende zorgkloof. Daar worden 
inwoners ook bij betrokken. Het college stemt in met het voorstel van de ZZC en neemt deel 
aan de onderdelen van het Burgerberaad. Daarmee geeft het college opdracht aan de 
ambtelijke organisatie om mee te werken aan het voorstel van de ZZC. 

2164929 - Hulpmiddelen indexering 2022_2164929 
Van onze leveranciers van hulpmiddelen, Medipoint BV en Welzorg Nederland B.V. 
ontvingen we verzoeken voor extra indexatie. Deze verzoeken worden mede ondersteund 
door de VNG die de gemeenten oproept om een index van 3,4% toe te passen over 2022 
met terugwerkende kracht. Dit is 1% extra ten opzichte van de 2,4% die we conform het 
contract hebben toegepast. 
Het college gaat mee in dit advies van de VNG, omdat de leveranciers te maken hebben met 
uitzonderlijke hoge prijsstijgingen waarin de huidige indexeringsregeling in het contract niet 
voorziet. 

2189338 - Intentieverklaring subsidieaanvraag Archipelscholen 
Archipel Scholen wil gebruik maken van de subsidieregeling ‘School en Omgeving’. De 
subsidie is bedoeld om een start te maken met de totstandkoming of uitbreiding van een 
buitenschools aanbod. Zo krijgen alle leerlingen gelijke kansen om zich optimaal te 
ontwikkelen, ongeacht hun thuissituatie of omgeving. De subsidie stimuleert scholen een 
samenwerking met lokale partijen te organiseren (een coalitie). De gemeente wordt 
gevraagd haar intentie uit te spreken tot samenwerking met de school en dit te bevestigen 
met een medeondertekening van de subsidieaanvraag. Het college neemt kennis van dit 
verzoek en de burgemeester machtigt wethouder Portier tot ondertekening van de 
intentieverklaring en machtiging namens de gemeente. 
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