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11 januari 2022, week 02
Aanwezig zijn:
De
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De

heer
heer
heer
heer

R.J. v.d. Zwaag, burgemeester
C. Maas, wethouder
L.A. Roelse, wethouder
drs. P.H.A. Brakman, gemeentesecretaris wnd.

Afwezig met kennisgeving:
De heer P.A.C. Wisse, wethouder

Vastgesteld in de vergadering van 18 januari 2022
De secretaris wnd.,
De voorzitter,

P.H.A. Brakman
Gemeentesecretaris wnd.

R.J. van der Zwaag
Burgemeester

Nr. Afd.

Onderwerp

01

MO

Steunfonds
culturele
voorzieningen
2020 en 2021
COVID-19

02

MO

Speeltuin dijk
Westkapelle

Advies

Besluit

1. De Nadere
Conform.
subsidieregeling
steunfonds culturele
voorzieningen 2020
Covid-19 te vervangen
door een nieuwe versie:
Subsidieregeling
steunfonds culturele
voorzieningen 2021
Covid-19.
2. De Nadere
subsidieregeling
steunfonds culturele
voorzieningen 2020
Covid-19 in te trekken
op het moment van
publicatie van de
Subsidieregeling
steunfonds culturele
voorzieningen 2021
Covid-19. Deze regeling
blijft nog wel gelden
voor zover dat nodig is
voor de afhandeling van
de onder deze regeling
verleende of
vastgestelde subsidies.
3. Het subsidieplafond
voor het steunfonds vast
te stellen op
€ 235.648.
1. Vernieuwen van de
Conform.
speeltuin op de dijk in
Westkapelle zoals
voorgesteld in
Speeltuinplan 3.0
(bijlage 1).
2. De
afschrijvingslasten,
groot € 40.000, dekken
uit de bestaande
budgetten 2022 van
sportakkoord,
speelruimte,
leefstijlbudget en Kijk op
Cultuur.
3. Aan de raad
voorstellen: Een krediet
van €260.000
beschikbaar stellen voor
de realisatie van de
nieuwe speeltuin op de
dijk in Westkapelle.
4. Aan de raad
voorstellen: De
resterende
afschrijvingslasten,
€100.000 groot, te
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BV

04

RO
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BEST

07

BV
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BV

12

RO

13

MO

Aangaan
brandverzekering
gebouwen 20222024 via Europese
aanbesteding
Begroting SSV
2022

Besluitenlijst B&W
week 01 2022
Principeverzoek
ontbijtserre hotels
te Domburg

dekken uit de algemene
reserve en de
rentelasten uit
structureel onvoorzien.
5. Instemmen met het
bijgevoegde
raadsvoorstel.
Instemmen met voorstel Conform.
brandverzekering /
opdracht gunnen.
1. Goedkeuring te
Conform.
verlenen aan de
begroting SSV voor het
jaar 2022;
2. Hiervoor een bedrag
beschikbaar stellen ad.
€ 1.407.965, conform
inbestedingsbijdrage;
3. Het bestuur van SSV
bij brief informeren over
uw besluit.
Vaststellen besluitenlijst Conform.

1. In principe besluiten
om op basis van de
kruimelgevallenregeling, art. 4 bijlage 2
van het Bor,
medewerking te
verlenen aan het
realiseren van een
ontbijtserre met
verbindingsgang tussen
de hotels te Domburg.
Principeverzoek te 1. Indien kan worden
Zoutelande
voldaan aan de gestelde
kaders, in principe
medewerking verlenen
aan het wijzigen van de
bestemming van de te
Zoutelande van Horeca
naar Wonen ten
behoeve van de
realisatie van maximaal
twee
levensloopbestendige
woningen.
Beantwoording Art. Bijgevoegde memo ter
33 Raadsvragen
kennisname naar de
bufferbassins
raad sturen.
Begroting 2022
1. Instemmen met de
Advies- en
begroting 2022 van het
Meldpunt verward Advies- en Meldpunt
gedrag (Wet
verward gedrag.
verplichte GGZ)
2. Instemmen met de in
de begroting 2022
opgenomen bijdrage
voor gemeente Veere
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Conform.

Conform.

Conform.
Conform.
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van € 34.303,3. Deze kosten dekken
uit het budget Wet
verplichte GGZ.
4. Instemmen met het
feit om voor het
begrotingsjaar 2023
rekening te houden met
een bijdrage gelijk aan
die van 2022 + een
mogelijke indexering
voor het jaar 2023.
Reactie college op In te stemmen met de
Conform.
het rapport
inhoud van het
‘Droomland of
raadsmemo waarmee
Niemandsland’ van opvolging wordt
de Raad voor het
gegeven aan de
Openbaar Bestuur toezegging van
wethouder in de
commissievergadering
RO van 13 september
2021.
Vaststellen
Instemmen met het
Conform.
normenkader,
bijgevoegde
verantwoordingsraadsvoorstel om de
en rapportagegemeenteraad het
grens 2022
normenkader, de
verantwoordingsgrens
(3%) en
rapportagegrens
(€25.000) voor 2022 te
laten vaststellen;
Instemmen met de
procesgang onder
‘uitvoering’.
Financiering en
Alle besluitpunten
Conform.
implementatie
hebben betrekking op
Levensloop-functie het op Zeeuws niveau
Ketenveldnorm
organiseren van de
Regio Zeeland
aanpak, in de periode
van 1 februari 2022 tot
en met december 2026.
1. Invulling geven aan
de Levensloopfunctie
Ketenveldnorm.
2. Inzetten van de
ambtenaar Openbare
Orde en Veiligheid en de
Procesregisseur
Sociaal Domein aan de
inclusietafel van het
Zorg- en Veiligheidshuis
Zeeland.
3. Financieren van GGZ
Emergis als regionaal
Levensloopaanbieder
voor de personele
inzet in de aanmeld- en
opstartfase van de
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17

MO

Levensloopfunctie, à €
40.000 in 2022 en
daarna jaarlijks €
20.000 in de periode tot
en met 2026, en
jaarlijks bij te stellen op
basis van feitelijke
uitnutting.
4. Financieren van GGZ
Emergis als regionaal
Levensloopaanbieder
voor het uitvoeren
van casemanagement
Levensloopfunctie Wmo,
à jaarlijks € 100.000 in
de periode
februari 2022 tot en met
december 2026, en
jaarlijks bij te stellen op
basis van
feitelijke uitnutting.
5. Flexibel inzetten van
extra passende
maatwerkondersteuning
Wmo ambulante
begeleiding, binnen en
waar nodig aanvullend
op de gespecialiseerde
Wmo
maatwerkvoorzieningen,
gedurende de
Levensloopfunctie van
cliënten.
6. Verlengen van de
inzet van een
provinciaal projectleider
Levensloopfunctie
Ketenveldnorm a.i. voor
gemiddeld 24 uur per
week, à € 144.968
inclusief btw voor
het jaar 2022.
7. Toepassen van de
verdeelsleutel op basis
van het aantal inwoners
per gemeente,
peildatum 1 januari van
het uitvoeringsjaar, voor
de (bijstelling van)
uitvoeringskosten in
beslispunten 3, 4 en 6.
8. De kosten voor
Veere, zijnde € 16.231,in 2022 en jaarlijks €
6.835,- in de jaren
2023 t/m 2026, dekken
uit het budget Wet
verplichte GGZ.
5e
1. Instemmen met het
Conform.
begrotingswijziging verzoek om de
5

2022 (Prenataal
huisbezoek) GR
GGD

18

DV

benodigde financiering
voor het prenataal
huisbezoek op te laten
nemen in de begroting
van GGD Zeeland.
2. De kosten voor Veere
dekken vanuit de
budgetten GGD en het
tekort voor 2024 en
2025 verwerken in de
gemeentelijke begroting
2023.
3. De raad voor te
stellen als zienswijze bij
het algemeen bestuur
van de GGD in te
brengen dat ingestemd
kan worden met de 5e
begrotingswijziging
2022.
Beslissing op
Het bezwaarschrift
Conform.
bezwaar AVGtegen het niet volledig
verzoek gegevens- wissen van
wissing
persoonsgegevens,
ongegrond verklaren en
het besluit van 3
september 2021
handhaven.
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