
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 31-1-2023 
Tijd: 9.00 - 14.10 uur 

Locatie: Kamer burgemeester 
Voorzitter: Burgemeester 
Toelichting: Wethouder Werkman heeft de vergadering vanaf 10.00 uur bijgewoond 
 

5 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

5.a.1 - BB: RV: Aanbestedingsstrategie en tijdelijke afspraken over het opdrachtgeverschap en 
de bekostiging van beschermd wonen 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen, na 
instemming door de gemeenteraad (als bedoeld onder punt 2 van dit besluit). 

2. De raad voor te stellen in te stemmen met de tijdelijke afspraken over het opdrachtgeverschap 

en de bekostiging van Beschermd Wonen voor de periode 2024 tot aan de nieuwe 
governance, en daarmee met: 
a) De vorming van een regiobudget. 
b) Het (na doordecentralisatie) op uniforme wijze en budget- en resultaatneutraal opnemen 

van de door de gemeenten te ontvangen Rijksbijdrage Beschermd Wonen in de begroting 
en de jaarstukken en deze te bestemmen voor het Beschermd Wonen. 

c) De afspraken over de vraag hoe om te gaan met een eventueel tekort of overschot tussen 
de 13 gemeenten. 

3. De aanbestedingsstrategie Beschermd wonen regio Zeeland 2024 vast te stellen. 
4. Mandaat te verlenen aan het college van gemeente Vlissingen voor het instemmen met het 

gunningsadvies. 
5. Mandaat te verlenen aan het college van gemeente Vlissingen voor het ondertekenen van het 

gunningsbesluit. 
6. De gemeente Vlissingen opdracht te geven op te treden als Aanbestedende dienst en 

Opdrachtgever voor het Beschermd Wonen en Opvang in de periode 2024-2025. 
7. Dit besluit geldt vanaf ondertekening van de overeenkomst tot het moment dat een nieuwe 

governance is ingericht en tussen partijen (aanvullende) Partnerschapsafspraken zijn 
gemaakt. 

 

5.h - Raadsinformatiebrief regiovisie 
 
Besluit: 

 
1. Het college stemt in met de concept raadsinformatiebrief over de regiovisie Zeeuws-

Vlaanderen. 
 

7 - NOTA'S OPENBAAR  

 

7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 24 januari 2023 
 

Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 24 januari 2023 vaststellen. 
 

7.a.2 - OND: Matthäus Passion 1 april 2023 

 
Besluit: 
 

1. Instemmen met de opzet van uit te nodigen personen voor de uitvoering van de Matthäus 
Passion. 



7.b.1 - BB: Inrichting berichtenverkeer beschermd wonen per 1 januari 2023 
 
Besluit: 

 
1. In te stemmen met het lokaal uitvoeren van het berichtenverkeer ten aanzien van beschermd 

wonen. 
2. In te stemmen met de ‘werkafspraken berichtenverkeer beschermd wonen in Zeeland’.  
3. Gemeente Vlissingen in haar hoedanigheid van centrumgemeente te adviseren de kosten 

verbonden aan dit voorstel ter hoogte van  

4. € 232.455 ten laste te brengen van de integratie uitkering beschermd wonen 2022.  
5. Ex. Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet tot het aangaan van een meer-partijen 

verwerkersovereenkomst inkoop en contractbeheer beschermd wonen en monitoring 
regionaal beleid beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland met gemeente 
Vlissingen en Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). 

6. Volmacht te verlenen aan gemeente Vlissingen, met de bevoegdheid tot het verlenen van 

ondervolmacht aan de directeur van SWVO voor: 
a) De voorbereiding en de uitvoering van de regionale aanbesteding beschermd wonen 

2024-2025. 
b) Het aangaan en ondertekenen van de overeenkomst beschermd wonen 2024-2025. 
c) De uitvoering van de in de overeenkomst beschermd wonen opgenomen verplichtingen 

namens de 13 gemeenten in Zeeland, het bewaken van de naleving van het contract en 

het uitvoeren van het relatiebeheer met de gecontracteerde zorgaanbieders. 
d) Het aangaan van een meer-partijen verwerkersovereenkomst uitvoering en inkoop 

contractbeheer beschermd wonen en monitoring regionaal beleid beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang in Zeeland met centrumgemeente Vlissingen en het CZW 
bureau. 

7. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2023. 

8. Dit besluit geldt tot het moment dat een nieuwe governance beschermd wonen is ingericht en 
tussen partijen aanvullende Partnerschapsafspraken zijn gemaakt. 

 

7.b.2 - BB: Voorstel om over te gaan tot benoeming van de heer Walraven als nieuw lid voor de 

Raad voor maatschappelijke en demografische ontwikkeling 
 
Besluit: 
 

1. Conform de voordracht van de Raad voor maatschappelijke en demografische ontwikkeling, 
over te gaan tot benoeming van de heer Walraven als lid van de Raad voor maatschappelijke 

en demografische ontwikkeling. 
2. De heer Walraven te benoemen per 1 december 2022 voor een periode van vier jaar.  

 

7.b.3 - BB: Deelname aan het NK Tegelwippen 

 
Besluit: 
 
Deel te nemen aan het NK Tegelwippen. 
 

7.b.4 - BB: Inrichting monitoring beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland 

 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de ‘werkafspraken monitoring beschermd wonen en maatschappelijke 

opvang in Zeeland onder de voorwaarde dat de feitelijke monitoring door het CZW Bureau 
pas kan plaats gaan vinden nadat de volgende stappen zijn gezet: 
a) Eerst bepalen de regiogemeenten in Q1 met eventuele uitloop in Q2 gezamenlijk de voor 

de monitoring gewenste analysedoeleinden. 
b) Zodra deze analysedoeleinden zijn bepaald, wordt bepaald welke reeds aanwezige 

gegevens op basis van de uitvoering van het berichtenverkeer voor de uitvoering van de 

analyses benodigd zijn. 
c) Dit wordt vervolgens als aanvulling beschreven in de DPIA berichtenverkeer BW en 

monitoring BWMO, waarna mogelijke risico’s gelet op de uitvoering van de monitoring en 
de getroffen en nog te treffen maatregelen worden beschreven en indien van toepassing 
worden tevens de Werkafspraken monitoring BW aangevuld. 



d) Vervolgens worden de aanvulling op de DPIA en de Werkafspraken monitoring BW ter 
beoordeling voorgelegd aan de FG. Na een akkoord op de aanvulling van de DPIA door 
de FG, moeten de eventuele nog te treffen maatregelen worden geïmplementeerd. Dit 

betreft in ieder geval een addendum op de verwerkersovereenkomst gelet op de 
doeleinden van de monitoring. 

e) Na implementatie van de maatregelen, waaronder de ondertekening van het addendum 
op de verwerkersovereenkomst, kan het CZW Bureau aanvangen met de feitelijke 
uitvoering van de monitoring. 

2. Gemeente Vlissingen te mandateren, met de bevoegdheid tot het verlenen van 

ondermandaat, voor het monitoren van het regionale beleid over beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang conform de werkafspraken als bedoeld onder besluitpunt 1. 

3. Ex. Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet tot het aangaan van een meer-partijen 
verwerkersovereenkomst uitvoering en inkoop contractbeheer beschermd wonen en 
monitoring regionaal beleid beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland met 
centrumgemeente Vlissingen en het CZW bureau. 

4. Volmacht te verlenen aan gemeente Vlissingen voor het ondertekenen van de meer-partijen 
verwerkersovereenkomst uitvoering en inkoop contractbeheer beschermd wonen en 
monitoring regionaal beleid beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland 
gemeente Vlissingen en SWVO. 

5. Gemeente Vlissingen in haar hoedanigheid van centrumgemeente te adviseren de kosten 
verbonden aan dit voorstel ter hoogte van  

6. € 20.000 ten laste te brengen van de integratie-uitkering beschermd wonen 2022. 
7. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2023. 
8. Dit besluit geldt tot het moment dat een nieuwe governance is ingericht en tussen partijen 

aanvullende Partnerschapsafspraken zijn gemaakt. 
9. Naar aanleiding van de vraag op het voorblad: de secretaris geeft aan dat het proces is 

ingericht in de Suite voor het sociaal domein. Wijzigingen hierin worden verwerkt door het 

cluster Wmo en de administratie. 
 

7.b.5 - BB: Meerkostenregeling Jeugdwet en Wmo in het kader van maatregelen met betrekking 
tot Corona 

 
Besluit: 
 

1. De uitvoering van de meerkostenregeling 2022 Jeugdwet en Wmo te beleggen bij de 
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland voor wat betreft het verzamelen en beoordelen van de 
aanvragen voor compensatie. 

2. De rijksbijdrage in de decembercirculaire 2022 voor compensatie van meerkosten voor de 
Jeugdwet en Wmo als budgetplafond te hanteren voor de uitvoering van de 
meerkostenregeling 2022. 

3. De rijksbijdrage in de decembercirculaire 2022 voor compensatie van meerkosten voor de 
Jeugdwet en Wmo beschikbaar te stellen aan de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. 

4. In te stemmen dat de budgetten voor de Jeugdwet en de Wmo voor de uitvoering van de 

meerkostenregeling 2022 onderling met elkaar mogen worden uitgewisseld. 
5. De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland opdracht te geven om een eventueel positief saldo 

van compensatie van meerkosten voor de Jeugdwet en Wmo terug te boeken naar de 
Zeeuwse gemeenten en de uitgaven te verantwoorden. 

 

7.b.6 - BB: Voorstel voor een gepersonaliseerde afvalkalender 

 
Besluit: 
 

1. Alleen een gepersonaliseerde afvalkalender aan te bieden. 

2. De verzamelafvalkalender af te schaffen. 
3. De raad te informeren via het infobulletin. 

 
 
 
 

 
 



7.b.7 - BB: Bouwstenen RES 2.0 
 
Besluit: 

 
1. De uitgangspunten van de bouwstenen RES 2.0 vast te stellen. 
2. Onderdeel van het proces om te komen tot het duurzaamheidsbeleid is het houden van een 

burgerberaad. Mogelijk komen uit dit burgerberaad op uitvoeringsniveau specifieke elementen 
voor Sluis voort, die niet of niet geheel aansluiten bij de uitgangspunten van de bouwstenen. 
Bezien moet dan worden of dit past binnen de ruimte voor lokale initiatieven die iedere 

gemeente binnen de RES heeft. 
3. Het college vindt van het van belang deze ontwikkeling te benoemen in de terugkoppeling aan 

het ZEA.  
 

7.c.1 - ED: Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2023 

 
Besluit: 
 
Het Algemeen aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis 2023 vast te stellen. 
 

7.c.2 - ED: Overeenkomst Houdgreep 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de overeenkomst Houdgreep. 
2. De burgemeester de overeenkomst Houdgreep namens de gemeente Sluis te laten 

ondertekenen. 
 

7.c.3 - ED: Principeverzoek verplaatsing bouwtitel Nijverheidsstraat 2A Schoondijke 

 
Besluit: 

1. Nadere voorwaarden te stellen aan de voorgestelde verplaatsing van een bouwtitel naar het 
perceel Nijverheidsstraat 2A te Schoondijke. 

2. De initiatiefnemer per brief te informeren hieromtrent. 

 

7.c.4 - ED: Afhandeling verzoek om handhaving, gericht tegen een eigenaar van het perceel 
Prins Mauritsstraat 50 te Retranchement 
 

Besluit:  
 

1. Het verzoek om handhaving, gericht tegen een eigenaar van het perceel Prins Mauritsstraat 
50 te Retranchement, af te wijzen wegens het ontbreken van een overtreding. 

2. In de brieven de zinsnedes over de persoonlijke frustratie weghalen. Het college begrijpt dat 
deze teksten letterlijk voortkomen uit de zienswijze, maar vindt het gepaster deze niet over te 

nemen. 
3. Daarnaast in de brieven het lopende proces van het Woondossier benoemen, waarvan 

toeristische verhuur deel uitmaakt. 
4. Wethouder Van Oostenbrugge heeft mandaat om de aangepaste brieven goed te keuren. 

 

7.c.5 - ED: Principeverzoek Vuilpanstraat 2A Eede 

 
Besluit: 
 

1. In principe medewerking verlenen aan het verplaatsen van één bouwvlak op het perceel 

Vuilpanstraat 2A, Eede. 
2. De initiatiefnemer per brief te informeren, waarbij in het concept de passage over de 

Omgevingswet geactualiseerd wordt. 
3. Wethouder Van Oostenbrugge heeft mandaat de aangepaste brief goed te keuren. 

 
 

 
 
 



7.c.6 - ED: Bekrachtiging last onder bestuursdwang ten laste van bewoner Nieuwstraat 15 te 
IJzendijke 
 

Besluit: 
 
Het besluit tot toepassing van bestuursdwang, in de vorm van verzegeling van de woning Nieuwstraat 
15 te IJzendijke, te bekrachtigen. 


