
           
        

 
 
 
 
 

  
  

    
 

 
 
 

        

        
     

        
    

    

     
 
 

  
 

              
            

     
 

            
           

            
             

          
           

             
 

              
            

 
               

              
            
         

            
                

               
        

              
            

   
 

                
                

           
   

GEMEENTERAAD VLISSINGEN 
POSTBUS 3000 
4380 GV VLISSINGEN 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

822096 / 848547 14 juni 2018 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

I. Vekemans Paul Krugerstraat 1 0118-487381 1 

ONDERWERP 

raadsinformatiebrief vierde kwartaalrapportage 2017 Porthos 

Geachte raadsleden, 

Porthos heeft op 1 mei 2018 de rapportage over het vierde kwartaal 2017 aan 
de gemeenten aangeboden. Porthos is de gemeentelijke toegang voor Wmo en Jeugdwet 
voor de drie Walcherse gemeenten. 

Voor de beëindiging van het Project Walcheren voor Elkaar werden de kwartaalrapportages 
van Porthos gecombineerd met de bredere kwartaalrapportages Sociaal Domein. Nu worden 
de rapportages Porthos separaat aangeboden. De overige informatie uit het voormalig project 
Walcheren voor Elkaar is geïntegreerd in de gemeentelijke rapportages. De opzet van de 
kwartaalrapportage Porthos is vooralsnog hetzelfde gebleven. Dit in afwachting van 
implementatie van de uitkomsten van de raadswerkgroep monitoring en doorontwikkeling van 
de sturingsinformatie Porthos. De rapportage van Porthos bieden wij u hierbij integraal aan. 

Vanaf 2018 wordt gewerkt met de rapportages Monitoring Sociaal domein. Dat betekent dat u 
deze aparte kwartaalrapportage Porthos voor de laatste keer actief krijgt aangeboden. 

Uit de monitoring Porthos 4e kwartaal 2017 blijkt dat de kwantitatieve gegevens grofweg in lijn 
liggen met die van voorgaande kwartalen. In het 4e kwartaal is het berichtenverkeer jeugd 
gedigitaliseerd middels iJW. Dit traject is doorlopen door alle Zeeuwse gemeenten, alle 
zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor jeugdhulp en Inkooporganisatie Jeugdhulp 
Zeeland (provinciale Inkooporganisatie). Het traject van inrichting was zeer kort en intensief. 
Een andere ontwikkeling waar in het 4e kwartaal op ingezet is, is het toegang verlenen van 
inwoners tot de Wmo-voorziening huishoudelijke hulp. Dit is terug te zien in onder meer het 
aantal zorgtoewijzingen Wmo en het aantal telefoontjes. 
Porthos had in 2017 te maken met een hoog ziekteverzuim. Vanwege het hoge ziekteverzuim 
is besloten om aanvullend onderzoek te laten uitvoeren door de Arbodienst naar 
werkomstandigheden en ziektefactoren. 

Het jaar 2017 is financieel met een kleine plus afgesloten. Walchers gaat het om een bedrag 
van € 221.345,-. Het Vlissingse aandeel van € 91.415,- is al in de gemeentelijke jaarrekening 
verwerkt. Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personele kosten 
(loonkosten en inhuur). 
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In de bijlage treft u de rapportage Monitoring Porthos 4e kwartaal 2017 aan.
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 

Hoogachtend,
 

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
 
de secretaris, de burgemeester,
 

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

Blad 2 behorend bij 822096 / 848547 


