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2199354 - Brief aan de zorgaanbieders beschermd wonen in verband met 
verlenging van de overeenkomst in 2023 
Het college stemt in met de brief aan de zorgaanbieders beschermd wonen waarin de 
verlenging van de overeenkomst in 2023, met de beoogde wijzigingen, aangekondigd wordt. 
Voor een verlenging met wijzigingen is de instemming van de gecontacteerde 
zorgaanbieders nodig. De zorgaanbieders konden tot en met 4 november 2022 reageren. 

2199413 - Raadsinformatiebrief jaarwisseling 2022-2023 
Ieder jaar wordt een integraal uitvoerend draaiboek gemaakt om de jaarwisseling in goede 
banen te leiden samen met de veiligheidspartners politie, openbaar ministerie en de drie 
Walcherse gemeenten. In dit draaiboek staan alle uitvoeringsafspraken met de 
veiligheidspartners benoemd, alsmede de bereikbaarheid van de operationele diensten. De 
raad wordt over het draaiboek geïnformeerd. 

2191341 - Zon op Dak Project Provincie Zeeland in gemeente Vlissingen 
De provincie Zeeland heeft het Zon op Dak-loket opgericht om dakeigenaren met een groter 
dak (een potentie van 15 kWp of meer) en een geschikte netwerkaansluiting te adviseren en 
tot aan de fase van daadwerkelijke realisatie te helpen bij een Zon op Dak project. In 
Zeeland doen de gemeente Veere, Terneuzen, Middelburg en Sluis hier al aan mee. Het 
college besluit dat de gemeente Vlissingen ook mee doet aan dit project. Meedoen houdt in 
dat de gemeente een brief stuurt aan alle dakeigenaren die door de provincie Zeeland in 
samenwerking met netbeheerder Stedin zijn geselecteerd. Deelname aan het project sluit 
aan bij de ambitie voor zonnepanelen op daken (Coalitieakkoord 2022-2026) en de ambitie 
duurzaam Vlissingen (Strategische Visie 2040). 

2204155 - Programmabegroting 2023-2026 
Het college stelt de Programmabegroting 2023 vast, waaronder het autoriseren van de 
lasten en baten per programma voor het jaar 2023. Daarnaast wordt er kennis genomen van 
de meerjarenbegroting 2024–2026 en besluit het college de reserve GBE Aqua in te stellen. 
De begroting is aan de raad aangeboden. Donderdag 10 november 2022 besluit de raad 
over de Programmabegroting 2023. De raadsvergadering start om 16.30 uur. 
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