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1056430 – Jaarverslag Wmo-adviesraad Vlissingen 2017 
De Wmo-adviesraad heeft zijn jaarverslag 2017 opgesteld en aan de gemeente aangeboden.  
Het jaarverslag heeft als ondertitel 'Porthos, de pentekening en het klantproces'. Het jaar 2017 
stond in het teken van Porthos, met name door de besluitvorming door de gemeenteraad 
Middelburg in februari 2017 over Porthos. De Wmo-adviesraad heeft zich op het standpunt 
gesteld dat ze uit gaat van het cliëntperspectief: wat is het beste voor de cliënt die een 
zorgvraag heeft en zet in op doorontwikkeling van Porthos en het uitvoeren van de 
pentekening. Het college neemt kennis van het jaarverslag 2017 van de Wmo-adviesraad en 
biedt het jaarverslag 2017 middels een raadsinformatiebrief ter kennis name aan aan de 
gemeenteraad. 

1055148 – Sluiten convenant basisvoorziening beeldmateriaal en aangaan 
overeenkomst afname beeldmateriaal 
De Zeeuwse gemeenten en havenschap North Sea Port kopen al jarenlang hoge resolutie 
luchtfoto's gezamenlijk in. Om tot een nog bredere samenwerking te komen op dit gebied, 
wordt nu aansluiting gezocht bij een landelijke aanbesteding.  
Het college besluit een convenant te sluiten met gemeenten, ministeries, waterschappen en 
het Kadaster om te komen tot een basisvoorziening beeldmateriaal, als voorloper van een 
basisregistratie beeldmateriaal. Daarnaast besluit het college een overeenkomst te sluiten met 
het Waterschapshuis voor de afname van beeldmateriaal (hoge resolutie luchtfoto's voor de 
jaren 2019 en 2020, en optioneel voor de jaren 2021 en 2022). 

1052571 – Verzoek BIZ 2019 en verantwoording BIZ 2017 
Het college neemt kennis van de financiële verantwoording van de jaarrekening 
Bedrijveninvesteringszone 2017 (BIZ) en stemt in met het verzoek van de Vlissingse 
Ondernemers Centrale (VOC) om de BIZ 2019 uit te voeren volgens de afspraken in de 
Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Vlissingen 2016-2020 tussen de gemeente en de VOC. 

1042545 – Aanbesteding levering hulpmiddelen (Wmo) 
De vorig jaar gehouden aanbesteding van de levering van hulpmiddelen bleef zonder 
inschrijvingen. Na nieuwe marktconsultaties, het uitwerken van mogelijke scenario's en 
gesprekken met de cliëntenorganisaties hebben we als Walcherse gemeenten een nieuw 
bestek met bijlagen opgesteld. Net als de vorige keer, omvat de aanbesteding naast de te 
leveren en te huren hulpmiddelen ook het huren van de uitstaande hulpmiddelen. 
Het college besluit de aanbestedingsleidraad (bestek) en het programma van eisen vast te 
stellen en de nu in onze gemeente uitstaande handbewogen rolstoelen voor incidenteel gebruik 
(de zgn. transportrolstoelen) niet mee te nemen in deze aanbesteding, maar deze bij het 
afsluiten van de nieuwe contracten van leverancier Medipoint over te nemen en tegelijkertijd 
over te dragen aan de gebruikers. 

1051329 – Abonnementstarief Wmo 
Vanaf 1 januari 2019 wordt het abonnementstarief ingevoerd voor maatwerkvoorzieningen 
Wmo. Dit houdt in dat huishoudens per periodebijdrage van 4 weken € 17,50 gaan betalen 
voor Wmo-voorzieningen ongeacht inkomen of vermogen en het aantal 
maatwerkvoorzieningen. De gemeente Vlissingen blijft uitgaan van de maximale variant van 
het Uitvoeringsbesluit Wmo en stelt de eigen bijdrage niet naar beneden bij. Via de 
bestuursrapportage wordt hierover nader gerapporteerd. 
Het ministerie gaat in 2019 de effecten van de invoering van het abonnementstarief monitoren. 
De gemeenteraad krijgt hierover een raadsinformatiebrief. 
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1056013 – Collegeopdracht Proces voorbereiden en inrichten lokale toegang 
Wmo en Jeugdwet 
Per 1 januari 2020 houdt Porthos op te bestaan. Dat betekent dat per die datum de lokale 
toegang tot de Wmo en Jeugdwet binnen de eigen gemeentelijke organisatie Vlissingen 
georganiseerd en operationeel moet zijn. Het college moet daarvoor in het 1e kwartaal 2019 
een besluit nemen over de wijze waarop de lokale toegang wordt georganiseerd. Ter 
voorbereiding van die besluitvorming is een collegeopdracht geformuleerd. Het college stelt de 
collegeopdracht "voorbereiden inrichten lokale toegang Wmo en Jeugdwet" vast en stemt in 
met het benoemen van een kwartiermaker ter voorbereiding en uitvoering van het projectplan 
inrichten lokale toegang Wmo en Jeugdwet binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast  
wordt er een externe procesbegeleider aangesteld ten behoeve van het formuleren van de  
'lokaal gewenste situatie WMO en Jeugdwet". 
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