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Vastgesteld op 9 juni 2020 

1204058 - Jaarverslag 2019 en concept-begroting 2021 Stadsgewestelijke 
brandweer Vlissingen-Middelburg 
De accountant heeft de jaarrekening over 2019 van de Stadsgewestelijke brandweer (SGB) 
gecontroleerd en goedgekeurd. Ter informatie gaat de jaarrekening naar de gemeenteraden 
en ter vaststelling naar het algemeen bestuur van de SGB. Ook wordt de concept-begroting 
2021 door het Dagelijks Bestuur van de Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg 
voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten Vlissingen en Middelburg voor 
het indienen van eventuele zienswijzen. Vervolgens kan de programmabegroting worden 
vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de SGB op 7 juli 2020. 

1202588 - Subsidieverzoek Mentorschap Zeeland 
Door het CZW-bureau is via de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten een subsidieverzoek 
ingediend voor de Stichting Mentorschap Zeeland van € 6655,- voor 2020. Het college heeft 
besloten om niet in te stemmen met dit subsidieverzoek. 

1201926 - GGD Programmabegroting 2021 - 2024 
Het college stuurt de programmabegroting 2021 – 2024 naar de gemeenteraad zodat de 
raad hierover een zienswijze kan geven. In de programmabegroting worden de kaders voor 
2021-2024 geschetst en de daar bijbehorende financiële implicaties. Het is tegelijkertijd een 
instrument voor gemeenten om inhoudelijk en financieel sturing te kunnen geven aan de 
activiteiten van de GGD Zeeland. Het algemeen bestuur van de GGD Zeeland zal met de 
zienswijzen van de Zeeuwse gemeenteraden besluiten over de vaststelling van de 
programmabegroting op 10 juli 2020. 

1202686 - Aanvullende belastingmaatregelen 
Koninklijke Horecabond Nederland (KHN) verzoekt om diverse belastingmaatregelen omdat 
horecaondernemers zwaar worden getroffen door de coronamaatregelen van het kabinet. 
Hier hebben zij diverse voorstellen voor gedaan. Aan drie van deze voorstellen wil het 
college de KHN tegemoetkomen. Naast het voorstel om mee te werken aan verzoeken om 
het terras tijdelijk te vergroten, mits de fysieke ruimte dit toelaat, werkt het college ook mee 
om geen precariobelasting te heffen voor terrassen omdat deze niet geëxploiteerd kunnen 
worden tijdens de lock-down periode. Ook wil het college meewerken aan de aanpassing 
van het tarief precariobelasting voor terrassen omdat de ondernemers deze terrassen door 
de anderhalve meter samenleving maar gedeeltelijk kunnen gebruiken. De laatste twee 
aanpassingen moeten met een raadsbesluit worden besloten. Het college stelt de raad voor 
te besluiten tot het buiten werking te stellen van het tarief van deze belasting gedurende de 
lock-down periode voor horeca terrassen en de tarieven precario te halveren voor de 
terrassen voor 2020. 
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1208379 - Verlenging omzetgarantie Sociaal Domein tot 1 juli 2020 
Het college heeft naar analogie van het kabinetsbesluit besloten dat de omzetgarantie voor 
zorgaanbieders wordt verlengd tot 1 juli 2020 en daarna stopt. 

1202325 - GGD Begrotingswijziging 2020 
Het college heeft besloten om een begrotingswijziging 2020 van de GGD Zeeland voor te 

leggen aan de gemeenteraad zodat de raad zijn zienswijze kenbaar kan maken. De 

begrotingswijziging heeft als doel om voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen 

voor het adequaat uitvoeren van activiteiten door de GGD Zeeland. De begrotingswijziging 

heeft betrekking op een tijdelijke hulpconstructie om de ingezette zelforganisatie te borgen bij 

de GGD Zeeland, het structureel toegankelijk maken van ziekteverzuimbegeleiding voor 

MBO Scalda studenten, een dekking voor de inzet van Toezicht WMO en het wegwerken 

van de wachtlijst Veilig Thuis. Vaststelling van de begrotingswijziging is voorzien in het 

Algemeen Bestuur van de GGD op 10 juli 2020. 
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