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1048369 – Nieuwjaarsreceptie maandag 7 januari 2019 
Op maandag 7 januari 2019 organiseert de gemeente Vlissingen een 
nieuwjaarsreceptie voor burgers, bedrijfsleven en verenigingsleven van 17.00-19.00 uur. 

1049348 – Statutenwijziging Stichting Archipelscholen 
Stichting Archipelscholen heeft haar statuten vernieuwd. Volgens artikel 14 van de statuten 
moeten de drie Walcherse gemeenteraden instemmen met een statutenwijziging. Het college 
besluit kennis te nemen van het instemmingsverzoek tot statutenwijziging van de Stichting 
Archipelscholen en de statutenwijziging ter instemming voor te leggen aan de raad. 

1049386 – Uitbreiding minicamping Abeelseweg 4 
De eigenaar van de minicamping Abeelseweg 4 heeft verzocht op het huidige terrein zijn 
minicamping, overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving, te mogen uitbreiden tot 
ten hoogste 25 standplaatsen. Het college besluit de vergunning te verlenen voor het 
uitbreiden van de minicamping aan de Abeelseweg 4 tot ten hoogste 25 standplaatsen 
overeenkomstig de ontwerp-vergunning. 

1049596 – Afronden evaluatie Pentekening en vaststellen Visie en Ambities op het 
Sociaal Domein 
Op 11 september 2018 heeft het college op basis van het voorstel "Procesafspraken vervolg 
Evaluatie Klantproces Wmo en Jeugdwet" besloten het vervolg van de evaluatie via een viertal 
sporen verder uit te werken: 

1. De Walcherse Evaluatie klantproces af te ronden en het einddocument en de Pentekening 
2.0 in december 2018 aan de gemeenteraden aan te bieden (spoor 1);  

2. Een voor Vlissingen gewenste situatie en businesscase op te stellen voor een voor de 
inwoners van Vlissingen passende toegang tot de Wmo en Jeugdwet per 1 januari 2020 
(spoor 2);  

3. Een bestuursopdracht voor de businesscase terug laten komen in het college op een zo kort 
mogelijke termijn en in ieder geval voor 1 december 2018 (spoor 2); 

4. Uit te spreken dat het operationeel houden van Porthos tot en met 31 december 2019 een 
gezamenlijke en belangrijke opdracht is (spoor 3); 

5. Samen met Veere en Middelburg te komen tot ontvlechting van de afdeling Porthos van 
gastgemeente Veere (spoor 4). 

Met dit voorstel wordt spoor 1 afgerond. Het college besluit kennis te nemen van de 
eindrapportage "Evaluatie Pentekening; Spanning tussen Visie & Realiteit" en in te stemmen 
met de "Walcherse Visie en ambities op het Sociaal Domein" (Pentekening 2.0). Daarnaast 
nemen zij kennis van het advies van de Wmo-adviesraad en stemmen zij in met het concept-
antwoord. Het college stelt het aangeboden raadsvoorstel vast en legt het ter besluitvorming 
voor aan de raad in december 2018. 
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