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ONDERWERP    

Raadsinformatiebrief planning besluitvorming evaluatie Pentekening 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
In december 2017 hebben de drie gemeenteraden op Walcheren besloten tot een evaluatie 
van de Pentekening. In de planning was opgenomen dat de afronding van fase 1, het ophalen 
van beelden, in juni aan de Regionale Commissie voorgelegd zou worden. 
 
In de Regionale Commissie is bekend gemaakt dat er nog geen raadsvoorstel beschikbaar was 
om voor te leggen, omdat het demissionaire college van Vlissingen van mening was dat het 
nieuwe college hiervoor een voorstel aan uw raad moet doen. Om die reden werden de 
achterliggende stukken ook nog niet beschikbaar gesteld aan de Regionale Commissie. 
 
Het college geeft de externe projectleider de opdracht de Pentekening 2.0 uit te werken en aan 
te bieden aan de drie Walcherse colleges in oktober 2018. Daarnaast hebben wij besloten 
tegelijk de ‘gewenste situatie’ uit te werken.  
De Pentekening 2.0 omschrijft de visie en transformatieambitie van de Walcherse gemeenten 
op het sociaal domein (het waarom). De beschrijving van de ‘Gewenste Situatie’ bevat een 
vertaling van de beoogde maatschappelijke doelstellingen naar samenhangende doelen, 
resultaten en opbrengsten (SMART) en een beschrijving van de (meest) wenselijke breedte 
van de samenwerking, op het niveau van taken en rollen, passend binnen de politieke 
actualiteit (het wat). 
Het college stelt voor beide onderwerpen in november te bespreken in de Commissie 
Regionale Zaken Walcheren (CRZW). Het college zal de Pentekening 2.0 en de ‘gewenste 
situatie’ in december 2018 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aanbieden.   
 
In de Regionale Commissie van juni werd gevraagd om de opbrengst van fase 1 van de 
evaluatie al beschikbaar te stellen. Het college biedt u hierbij de ‘Tussenevaluatie 
Pentekening, fase 1’ aan. 
 
  
 
 
 



Blad 2 behorend bij 783990 / 1018124 
 

Ten aanzien van de Samenwerkingsovereenkomst Porthos heeft ons college besloten de 
opzegtermijn te verlengen tot 1 januari 2019 en de contractduur van de 
samenwerkingsovereenkomst Porthos te verlengen tot 1 juni 2020. Dit besluit kan alleen 
bekrachtigd worden als de gemeenten Middelburg en Veere hiermee instemmen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu 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 
 


