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1333728 - Verlengen inhuur Nautus voor de periode oktober t/m december 2021 en 
tijdelijke aanstelling Programmacoördinator Maatschappelijke Ondersteuning 
Voor een goede samenwerking op Zeeuws niveau is een Programmacoördinator 
Maatschappelijke Ondersteuning essentieel om tot integraal, effectief en breed gedragen 
beleid te komen. Deze rol wordt momenteel met betrekking tot de transformatieopgave van 
'Beschermd wonen en maatschappelijke opvang' gedeeltelijk ingevuld door adviesbureau 
Nautus. Het college heeft nu ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van  
€ 62.500 voor een Programmacoördinator Maatschappelijke Ondersteuning voor de periode 
eind 2021 tot april 2023. Daarnaast stemt het college in met de verlenging van de inhuur van 
de externe projectleider via Nautus, ter overbrugging van de tussenliggende periode oktober 
tot en met december 2021. 
 
1333695 - Wijzigen tenaamstelling anterieure overeenkomst windturbines Eneco Wind 
B.V. / Eneco Verda B.V. 
Op 21 juni 2019 is door de gemeente en Eneco Wind B.V. een anterieure overeenkomst 
gesloten inzake de ontwikkeling van een windpark met vijf windturbines op het terrein van 
C.RO Ports in Vlissingen-Oost. Recentelijk is een gezamenlijk verzoek ontvangen van Eneco 
Wind B.V. en Eneco Verda B.V., waarin verzocht wordt de anterieure overeenkomst op naam 
te stellen van Eneco Verda B.V. Het college stemt hiermee in.  
 
1333546 - 2e begrotingswijziging 2022 - GR GGD Zeeland - Veilig Thuis 
Landelijk zijn er sinds 2021 extra middelen voor de versterking van Veilig Thuis vrijgekomen. 
Deze komen middels de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang binnen bij het CZW-
bureau en de centrumgemeente Vlissingen. De GR GGD heeft namens Veilig Thuis 
aanspraak gemaakt op deze extra middelen, via een subsidieaanvraag. Hiermee wil men 
tijdelijk (t/m eind 2022) extra personeel in dienst nemen. Omdat deze middelen worden 
toegevoegd aan de begroting van de GR GGD, moet dit formeel worden voorgelegd aan de 
gemeenteraden voor zienswijze. Het college stelt de raad voor, onder begrotingsvoorbehoud 
voor 2022, een positieve zienswijze in te dienen over de 2e begrotingswijziging 2022 van de 
GR GGD Zeeland ten behoeve van Veilig Thuis. 
 
1333881 - Nota Kwaliteit Openbare Ruimte 
Het is een wettelijke verplichting in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) om een Nota Kwaliteit Openbare Ruimte op te stellen en te laten 
vaststellen door de gemeenteraad. Om aan deze verplichting te voldoen zijn voor nu alle 
kwaliteitsniveaus die in 2014 middels de Programmabegroting al zijn vastgesteld gebundeld 
en in de Nota Kwaliteit Openbare Ruimte 1.0 opgenomen. 
Daarnaast is het wenselijk om een visie en beleid voor de langere termijn te ontwikkelen voor 
de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, ook wel de ‘leefomgeving‘ genoemd. Dit 
wordt de Nota Kwaliteit Openbare Ruimte 2.0. 
Het college stelt de raad voor de nota Kwaliteit Openbare Ruimte 1.0 vast te stellen en de 
verdere uitwerking door het college van de nota Kwaliteit Openbare Ruimte 2.0 af te 
wachten. 
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1332374 - GR GGD Zeeland - Jaarstukken 2020 + zienswijze resultaatbestemming 
Het jaarresultaat over 2020 van GR GGD bedraagt € 6.173.069 negatief en bestaat uit een 
positief resultaat onderdeel GGD (exclusief Inspectie Jeugdzorg (IJZ)) van € 83.982 en een 
negatief resultaat onderdeel IJZ van € 6.257.051. Anders dan in voorgaande jaren is vanaf 
2020 een andere verantwoordingssystematiek voor wat betreft het organisatieonderdeel IJZ 
van toepassing. Om die reden is 2020 het eerste jaar dat er een negatief jaarresultaat voor 
IJZ wordt gepresenteerd. Het negatief resultaat is ontstaan, omdat de werkelijke 
jeugdzorgkosten eind 2020 hoger waren dan de begrote bedragen in 2020.  
Afrekening aan de gemeenten over het jaar 2020 vindt in 2021 plaats door middel van 
begrotingswijziging(en) van de GR GGD over 2021. In deze nota wordt om de zienswijze van 
de gemeenteraad gevraagd met betrekking op de begrotingswijzigingen die te maken 
hebben met de resultaatbestemming van de GR GGD.  

 


