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Raadsinformatiebrief pro forma opzeggen samenwerkingsovereenkomst Porthos 
 
 
Geachte raadsleden, 

 

Aanleiding 

In de overeenkomst 'Samenwerking Porthos 2017', waarin de drie Walcherse gemeenten 

afspraken hebben gemaakt over de toegang tot ondersteuning en zorg in het sociaal 

domein, is opgenomen dat opzegging van de overeenkomst door een partij uiterlijk op 1 

augustus 2018 moet gebeuren. Wordt niet voor 1 augustus opgezegd door een van de 

partijen, dan wordt de overeenkomst automatisch met vijf jaar verlengd. 

 

Door middel van deze brief informeren wij u over ons besluit om de overeenkomst pro forma 

op te zeggen. Het betreft een formeel noodzakelijk besluit om te voorkomen dat de 

overeenkomst automatisch met vijf jaar wordt verlengd. De intentie van het besluit is om 

alsnog gezamenlijk met de gemeenten Middelburg en Veere te komen tot een besluit over 

de gewenste situatie en hoe hier uitvoering aan te geven. 

 

Proces voorafgaand aan ons besluit 

Vertraging besluitvorming evaluatie Pentekening 

Onze positie ten aanzien van de samenwerkingsovereenkomst zou volgens planning 

gebaseerd moeten zijn op de opbrengst van de Walcherse evaluatie van de Pentekening, en 

een bijhorend besluit van de raad van 5 juli 2018. Het demissionaire college heeft vanwege 

zijn positie op dat moment echter besloten om geen voorstel aan u voor te leggen op 5 juli 

2018. Wel hebben wij op 25 juni 2018 een besluit genomen over de evaluatie Pentekening 

en u hierover middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd op 29 juni 2018. Door het 

nemen van dit besluit willen wij u voldoende tijd geven voor het vormen van een visie en 

bijbehorende strategie alvorens te beslissen over de wijze van uitvoering. 

Het college van Middelburg heeft inhoudelijk en procesmatig gezien overeenkomstig 

besloten en gecommuniceerd aan de raad van Middelburg. 
 
Besluitvorming gemeente Veere 
Het college van de gemeente Veere heeft in een eerder stadium inhoudelijk gezien hetzelfde 
besluit genomen als de gemeenten Middelburg en Vlissingen: 
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- Door middel van een gezamenlijk proces komen tot een gewenste situatie (op basis 
van de Pentekening 2.0); 

- De flexibele schil van uitvoeringsorganisatie Porthos op korte termijn te verkleinen 
ten gunste van vaste dienstverbanden. 

 
Procesmatig gezien heeft het college van Veere echter een ander besluit genomen over de 
evaluatie van de Pentekening en het bijbehorende procesvoorstel, en op basis van dit 
besluit de raad van Veere een voorstel gedaan. Op 4 juli 2018 heeft de raad van Veere 
overeenkomstig het voorstel van het college van Veere besloten. De besluiten van de 
gemeente Veere wijken hiermee af ten aanzien van het vervolgproces van de evaluatie van 
de Pentekening en de opzegtermijn en de duur van de overeenkomst ‘Samenwerking 
Porthos 2017’. 
 
Besluit gemeente Veere: 

- Pentekening 2.0 aanbieden aan de raad in oktober 2018; 
- De gewenste situatie aan de te bieden aan de raad in december 2018; 
- Meerjarig Ontwikkelprogramma aan te bieden aan de raad in mei 2019; 
- De overeenkomst ‘Samenwerking Porthos 2017’ te verlengen tot 1 januari 2022 en 

de opzegtermijn vast te stellen op 1 augustus 2020. 
 
Brief aan het college van Veere 
Als gevolg van ons besluit van 25 juni 2018, en het overeenkomstige besluit van het college 
van Middelburg, hebben wij, evenals het college van Middelburg, op 27 juni 2018 het college 
van Veere schriftelijk verzocht een nieuw besluit te nemen en de opzegtermijn van de 
overeenkomst ‘Samenwerking Porthos 2017’ te verlengen tot 1 januari 2019 en gelijktijdig de 
duur van deze overeenkomst te verlengen tot 1 juni 2020. 
 
Reactie van het college van Veere 
Inmiddels heeft het college van Veere ons schriftelijk te kennen gegeven niet in te stemmen 
met ons verzoek. Dit betekent dat wij ons genoodzaakt voelen om de 
samenwerkingsovereenkomst pro forma op te zeggen zodat deze niet automatisch met vijf 
jaar wordt verlengd. 
 
Vervolg 
Het besluit tot het pro forma opzeggen van de overeenkomst delen wij schriftelijk mee aan 
de gemeente Veere door middel van één gezamenlijke brief van ons college en het college 
van Middelburg. In de bijlage vindt u deze brief. 
 
Wij hebben de intentie om het eerder ingezette proces van de evaluatie Pentekening verder 
voort te zetten met de gemeenten Middelburg en Veere. Het college zet in op een blijvende 
Walcherse samenwerking in het belang van de inwoners. 
 
Hoogachtend, 
 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 

 
 
 
mr. drs. ing. M. van Vliet    

 
 
 
 
 
drs. A.R.B. van den Tillaar 

 


