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Voorzitter Jansen op de Haar, Constantijn 
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Zaaknummer  Z22.015521 

Documentnummer D23.279107 

Onderwerp Inrichting berichtenverkeer en monitoring beschermd 
wonen Wmo 

Afdeling Beleid en Dienstverlening 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit: 
1. in te stemmen met de werkafspraken monitoring 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang in 
Zeeland; 
   - gemeente Vlissingen in haar hoedanigheid als 
centrumgemeente te adviseren de kosten hiervoor ad. € 
20.000 ten laste te brengen van de integratie uitkering 
beschermd wonen 2022; 
   - gemeente Vlissingen te mandateren voor het monitoren 
van het regionale beleid over beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang conform de werkafspraken als 
bedoeld onder dictumpunt 1; 
2. in te stemmen met de werkafspraken voor het lokaal 
uitvoeren van het berichtenverkeer beschermd wonen in 
Zeeland; 
   - gemeente Vlissingen in haar hoedanigheid als 
centrumgemeente te adviseren de kosten hiervoor ad. € 
232.455,- ten laste te brengen van de integratie uitkering 
beschermd wonen 2022; 
   - volmacht te verlenen aan gemeente Vlissingen met de 
bevoegdheid tot het verlenen van onder-volmacht aan de 
directeur van SWVO. 
3. Dit besluit treedt, met terugwerkende kracht, in op 1 
januari 2023. 
4. Dit besluit geldt tot het moment dat een nieuwe 
Governance voor beschermd wonen is ingericht en tussen 
partijen aanvullende Partnerschapsafspraken zijn 
gemaakt. 
De burgemeester besluit volmacht te verlenen aan 



gemeente Vlissingen voor het ondertekenen van de meer-
partijen verwerkersovereenkomst 'uitvoering en inkoop 
contractbeheer BW en monitoring regionaal beleid BW en 
MO in Zeeland' 

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 28 feb 2023 

 
 

Zaaknummer  Z23.016212 

Documentnummer D23.281602 

Onderwerp Vaststellen besluitenlijst 21 februari 2023 

Afdeling Staf 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit de besluitenlijst van 21 februari 2023 
vast te stellen. 

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 28 feb 2023 

 
 

Zaaknummer  Z23.016224 

Documentnummer D23.281641 

Onderwerp Jaarverslag Burgeradviesraad 2022 

Afdeling Beleid en Dienstverlening 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit kennis te nemen van het jaarverslag en 
het financieel overzicht 2022 van de Burgeradviesraad en 
dit ter kennisname aan de raad te zenden. 

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 28 feb 2023 

 
 

Zaaknummer  Z23.016199 

Documentnummer D23.281652 

Onderwerp CPB onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet 



Afdeling Beleid en Dienstverlening 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit:  
1. toestemming te geven aan het Inlichtingenbureau (IB) 
en het Centraal Planbureau (CPB) voor het gebruik van 
Wmo- en jeugdzorg-data van de gemeente Kapelle; 
2. daartoe de betreffende pilotovereenkomst aan te gaan. 
De burgemeester besluit wethouder Evertz te mandateren 
om de pilotovereenkomst namens de gemeente te 
ondertekenen. 

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 28 feb 2023 

 
 

Zaaknummer  Z23.015810 

Documentnummer D23.279665 

Onderwerp 2023 CEO jeugdhulp 

Afdeling Beleid en Dienstverlening 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Besluit Het college besluit: 
1.  in te stemmen met  een Cliëntervaringsonderzoek 
(CEO) jeugdhulp volgens optie B van het voorstel namens 
het Kenniscentrum Zeeuwse Samenwerking (KCZS); 
2.  in te stemmen met een uitbreiding van het CEO naar 
optie A als de opbrengsten daar volgens betrokkenen 
(portefeuillehouder, beleidsmedewerker en 
procescoördinator Centrum Jeugd en Gezinb) daar 
aanleiding toe geven én de kosten binnen het daarvoor 
bestemde budget blijven. 

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 28 feb 2023 

 
 

Zaaknummer  Z22.015300 

Documentnummer D23.278989 

Onderwerp Subsidieregeling Aanjaaggelden Zeeland in 
Stroomversnelling 

Afdeling Leefomgeving 

Vertrouwelijkheid Openbaar 



Besluit Het college besluit: 
1. in te stemmen met het na 2023 verlengen van de 
deelname aan de gezamenlijke Subsidieregeling Zeeland 
in Stroomversnelling voor de periode 2024 tot en met 2027 
om de structuur van de Zeeuwse economie verder te 
versterken; 
2. onder voorwaarde deelname merendeel van de andere 
gemeenten voor de periode 2024 tot en met 2027  € 2, - 
per inwoner beschikbaar stellen voor deze 
subsidieregeling en de bijdrage onder voorwaarde is van 
de meerjarenbegroting 2024 en verder, die eind 2023 
wordt vastgesteld. 
  

Beslissing Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Besloten in de 
vergadering van College d.d. 28 feb 2023 

 




