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Geachte leden van de raad, 
 
Op 27 oktober jl. heeft het college van de gemeente Vlissingen als een van de dertien 
Zeeuwse gemeenten de notitie Preventie Zeeland vastgesteld. Deze notitie omvat een 
basispakket aan preventieve maatregelen voor het sociaal domein in de regio Zeeland. 
 
Met dit basispakket wordt houvast gegeven op een aantal kernthema’s. Per thema is een 
ambitie geformuleerd voor de dertien Zeeuwse gemeenten: 

 Maatwerk 
Gemeenten organiseren een multidisciplinair, domeinoverstijgend en snel inzetbaar 
team om de klant waar nodig zo goed mogelijk te helpen en ondersteunen. 
 

 Vroegsignalering door iedereen 
Gemeenten maken voldoende capaciteit en middelen vrij voor het trainen van 
medewerkers en het gebruikmaken van ‘preventie-instrumenten’ die vroegsignalering 
faciliteren. 

 
 Netwerk 

Gemeenten faciliteren het opbouwen en behouden van een netwerk op cliënt- en 
organisatieniveau. 

 
 Betrekken en ondersteunen cliënt 

Gemeenten zetten zich proactief in voor het betrekken en ondersteunen van de cliënt 
en overige cliëntbelangenbehartigingsorganisaties. 

 
 Expertise 

Gemeenten zetten zich in voor het betrekken en gebruikmaken van bestaande 
expertise op elk onderdeel van de preventiemaatregelen. 
 

 Dagbesteding 
Gemeenten stimuleren het gebruikmaken van dagbesteding voor de klant en zetten 
in op het meer toegankelijk maken van verschillende vormen van dagbesteding voor 
de klant. 
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 Huisvesting 

Gemeenten faciliteren en organiseren samen met ketenpartners (alle 
randvoorwaarden voor) huisvesting van kwetsbare mensen. 

 
 Monitoring 

De effecten van preventie zijn moeilijk grijpbaar. Het is daarom essentieel dat 
gemeenten van het begin af aan de preventie-activiteiten actief monitoren. 

 
De invulling van de ambities vindt lokaal plaats. In Vlissingen verrichten we al de nodige 
inspanningen op het gebied van preventie. Deze overlappen met de ambities uit de notitie 
Preventie Zeeland. Verdere uitwerking geschiedt op basis van het Plan van Aanpak Artikel 
12 en het Meerjaren Uitvoeringsprogramma. Uitgangspunt vormt de eerder vastgestelde 
Ontwikkelagenda Sociaal Domein. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 

 
 




