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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 7 juli 2020 
Vastgesteld op 14 juli 2020  
 

1217527 - Samenwerkingsagenda CZ-gemeenten 
Om te zorgen voor een goede verbinding is tussen de beleidsterreinen die vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeenten (o.a. Jeugdwet en Wmo) en die vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar (Wlz en Zvw) wordt jaarlijks een 

samenwerkingsagenda tussen de Zeeuwse gemeenten en CZ vastgesteld. Het college heeft 

de samenwerkingsagenda 2020 vastgesteld. 

 

1219272 - Inhuur Significant ten behoeve van inkoop beschermd wonen 2021 
De huidige basis- en deelovereenkomst beschermd wonen hebben een looptijd tot 31 

december 2020. De voorbereiding van de inkoop van beschermd wonen voor het jaar 2021 

is inmiddels gestart. Vanuit de werkgroep inkoop beschermd wonen is aangegeven dat op 

bepaalde onderdelen specifieke deskundigheid ontbreekt. Het college gaat over tot inhuur 

van specifieke deskundigheid ten behoeve van de inkoop beschermd wonen 2021. 

 

1209438 - Controle gebruikersbestand Wmo collectief vervoer 
Na een analyse op het gebruikersbestand van Wmo collectief vervoer is gebleken dat 

ongeveer 700 toekenningen 1 jaar of langer niet gebruikt worden. De toekenningen die 1 jaar 

of langer niet zijn gebruikt worden beëindigd. De inactieve gebruikers worden per brief 

geïnformeerd en gewezen op de mogelijkheid van een nieuwe aanvraag met bijbehorende 

controles. De overige actieve gebruikers worden geïnformeerd over deze controle via een 

tweede brief.  

 

1219268 - Invoeren overheidsvordering 
De samenwerking belastingen wil naast de huidige invorderingsmogelijkheden gebruik gaan 

maken van de overheidsvordering. De overheidsvordering past in het beeld van het 

verantwoord invorderen (geen toename van schulden). Dit middel wordt alleen toegepast bij 

belastingplichtigen die wel kunnen betalen maar niet willen. De overheidsvordering wordt niet 

toegepast bij ZZP-ers of overige natuurlijke personen die zijn getroffen door de coronacrisis. 
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