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1315365 - Besluitvorming omgevingsvergunning woningbouwontwikkeling
Vlissingsestraat Oost-Souburg
Het college besluit om de aanvraag omgevingsvergunning voor 25 appartementen inclusief
bijbehorende bergingen en parkeerplaatsen op eigen terrein aan de Vlissingsestraat in OostSouburg te verlenen. Na de zienswijze procedure is gebleken dat het college nog een
afweging dient te maken over het akoestisch woon- en leefklimaat. Op grond van een door
initiatiefnemers ingediend rapport wordt geconcludeerd dat er ook in de nieuwe situatie
sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat en dat de Aldi-supermarkt
niet belemmerd wordt in haar bedrijfsvoering.

1317454 - Vaststelling rapportage aandachtsgebieden risicovolle activiteiten
Het college neemt kennis van de rapportage Aandachtsgebieden externe veiligheid voor
Verbrugge Zeeland Terminals aan de Engelandweg 12 te Ritthem. De RUD Zeeland draagt
er zorg voor dat deze aandachtsgebieden ook voor de overige risicovolle bedrijven, waarvoor
de gemeente bevoegd gezag is, in kaart worden gebracht.
Met de invoering van de Omgevingswet krijgen risicovolle bedrijven aandachtsgebieden voor
omgevingsveiligheid. Hierdoor kan bij ruimtelijke plannen in een vroeg stadium rekening
worden gehouden met veiligheid. De aandachtsgebieden en overige informatie met
betrekking tot externe veiligheid of omgevingsveiligheid worden opgenomen in het Register
Externe Veiligheid (REV). Die informatie zal na het ingaan van de Omgevingswet via een
automatische koppeling opvraagbaar zijn voor gemeenten en andere belanghebbenden en
zichtbaar zijn in de Atlas Leefomgeving.

1307668 - Principeverzoek planologische medewerking gebruikswijziging
Ritthemsestraat 94
Er is een principeverzoek ontvangen voor het verlenen van medewerking aan een
functiewijziging van 'bedrijf' naar 'wonen' van het perceel aan de Ritthemsestraat 94.
Initiatiefnemer wenst het gehele perceel aan de Ritthemsestraat 94 te gebruiken ten
behoeve van wonen in het woonhuis. Het perceel kent deels een bedrijfsbestemming.
Hierdoor zijn woonfuncties op dit deel van het perceel strijdig met het bestemmingsplan. Het
college besluit medewerking te verlenen aan een functiewijziging van 'bedrijf' naar 'wonen',
omdat de wijziging passend is binnen de ruimtelijke context van de bestaande omgeving.

1316453 - Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen
Door problemen met de kinderopvangtoeslag zijn duizenden ouders in Nederland getroffen.
Op 18 januari 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat schulden bij de Belastingdienst en
Toeslagen en andere publieke uitvoeringsorganisaties worden kwijtgescholden.
In de afgelopen maanden is door de betrokken ministeries en organisaties hard gewerkt aan
het creëren van een grondslag voor het kwijtschelden van de publieke schulden. Dit heeft
geresulteerd in de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. De beoogde inwerkingtreding is 1
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januari 2022.
Gezien het spoedeisend belang dat met kwijtschelding gemoeid is, kan niet gewacht worden
tot het wetsvoorstel formeel is bekrachtigd. Het kwijtschelden van de publieke schulden biedt
gedupeerde ouders rust, zekerheid en zicht op een nieuwe schuldenvrije start. Om die reden
is het wenselijk dat gemeenten kunnen anticiperen op de grondslag voor kwijtschelding die
met dit wetsvoorstel wordt beoogd.

1317652 - Ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel
Jeugdwet
Het huidige woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel
verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Omdat het vaak moeilijk te bepalen is welke gemeente
verantwoordelijk is, verandert het woonplaatsbeginsel qua inhoud. De Wet wijziging
woonplaatsbeginsel Jeugdwet gaat per 1 januari 2022 van kracht.
Doel van de wetswijziging is het verminderen van administratieve lasten, het sneller kunnen
leveren van zorg en ondersteuning aan jeugdigen en het versterken van preventie. Om de
invoering te ondersteunen is door de VNG een convenant opgesteld voor de migratiefase
naar de inwerkingtreding van de wet. Het college besluit dit convenant aan te gaan door het
invullen van het ondertekeningsregister.

1317094 - Raadsinformatiebrief over overgaan Blauw Geruite Kiel van De Faam
naar De Bode
Op 20 mei 2021 ontvingen wij het bericht van DPG Media dat de huis-aan-huiskrant De
Faam, waarin de Blauw Geruite Kiel (BGK) verschijnt, per 1 juli 2021 wordt overgenomen
door Trainews Media uit Yerseke. Ons contract dat nog tot 31 december 2021 loopt bij De
Faam zou overgaan naar Trainews Media. Uit het gesprek bleek echter dat Trainews Media
niet voldoet aan de leveringsvoorwaarde zoals gesteld in de aanbesteding. De huis-aanhuiskrant van Trainews komt namelijk per 1 juli 2021 om de twee weken uit in plaats van elke
week. Daarom is besloten om een contract aan te gaan per 1 juli tot en met 31 december
2021 met De Bode. De Faam heeft het contract beëindigd. De raad is door middel van een
raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd.

1311410 - Vergoeding cliëntparticipatie Beschermd wonen
Het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de totstandkoming van beleid is
belangrijk, zodat het beleid voldoende aansluit bij de werkelijke ondersteuningsbehoefte van
de inwoners van de gemeente. Het betrekken van cliënten en hun vertegenwoordigers bij de
totstandkoming van beleid vormt (daarom) ook vaak een voorwaarde om in aanmerking te
komen voor een subsidie vanuit het Rijk. Voor Vlissingen als lokale gemeente geven we
invulling aan deze wettelijke verplichting door middel van de Wmo-adviesraad. Regionale
afspraken hierover ontbreken momenteel. Het college stemt in met het advies van CZWbureau om hiervoor een budget van € 10.000 beschikbaar te stellen en het kernteam de
opdracht te geven (in samenwerking met werkgroep Norm voor Opdrachtgeverschap) een
voorstel uit te werken over hoe de inzet van cliëntparticipatie structureel (regionaal) te
borgen voor heel Zeeland.

1318594 - Concept Accommodatieplan op hoofdlijnen en wederhoor
rekenkameronderzoek
Op 9 maart 2021 is in het strategisch college afgesproken om het Accommodatieplan op
hoofdlijnen niet langer te koppelen aan het Strategisch Huisvesting Plan of andere
beleidsterreinen. Het concept Accommodatieplan is op hoofdlijnen opgesteld en bedoeld om
de raad een besluit te laten nemen als richting voor de komende vijf jaar. Het concept is in
de vergadering van 29 juni besproken. Eventuele vragen en opmerkingen worden verwerkt in
de definitieve versie die uiterlijk 27 juli 2021 met een raadsvoorstel zal worden aangeboden.
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1319469 - Aanbesteding informatiesysteem t.b.v. uitvoering Jeugdwet en Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
Op 1 januari 2020 is de lokale toegang in Vlissingen gestart. Er is bij de inrichting van de
lokale toegangen voor gekozen om het bij Porthos reeds in gebruik zijnde informatiesysteem
te behouden. Hiermee is het contract met softwareleverancier PinkRoccade voor twee jaar
verlengd tot 1 januari 2022, zonder verlengoptie. Het gaat concreet om de regieapplicatie
iSamenleving en de backofficeapplicatie CiVision Samenlevingszaken. Beide applicaties zijn
momenteel onmisbaar voor de processen binnen Team Wmo & Jeugd, omdat alle gegevens
en dossiers van onze klanten hierin staan. Alle informatie over de klanten, voorzieningen en
facturen worden in deze applicaties verwerkt. Begin 2022 wordt er een aanbestedingsprocedure opgestart om per 1 januari 2023 het best passende informatiesysteem
geïmplementeerd te hebben en in gebruik te kunnen nemen. De verwachte wijzigingen en
ontwikkelingen conform de ontwikkelagenda sociaal domein en plan van aanpak Artikel 12
kunnen op die manier worden meegenomen als onderdeel van de aanbesteding.
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