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Pro forma opzegging overeenkomst 'Samenwerking Porthos 2017'. 

Geacht college, 

Wij hebben kennisgenomen van uw brief van d.d. 5 juli 2018, waarin u schrijft niet met ons voorstel in te 
stemmen. Om die reden voelen wij ons genoodzaakt om de Samenwerkingsovereenkomst Porthos pro 

forma op te zeggen. In deze brief lichten wij ons standpunt en ons besluit dat wij hebben genomen 
nader toe. 

Wij hebben het voorstel, dat door de gezamenlijke werkgroep aan onze gemeenten is aangeboden, niet 

aan onze gemeenteraad voorgelegd. Wij hebben de raden wel geïnformeerd over de vertraging van het 

proces en ons voorstel om meer tijd te nemen om samen met u de evaluatie af te ronden. Wij verwijzen 

u naar de bijgevoegde memo en raadsinformatiebrief die wij aan onze raden hebben gestuurd. 

Bij ons allen staat de zorg voor de burgers centraal in deze afweging. Dat is ook de reden dat we eind 

2017 met elkaar hebben besloten de Pentekening gezamenlijk te evalueren en op basis daarvan 

gezamenlijk een voorstel te doen over de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet in Walcheren. 

Bankrelatie: N.V. Bank voor Ned. Gemeenten (BNG) te Den Haag, banknr. NL 14BNGH0285005502 (IBAN) / BNGHNL2G (BIC/SWIFT). 

Wij verzoeken u bij beantwoording het onderwerp en ons kenmerk te vermelden. 
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onderwerp 
voorstel tot aanpassing van de overeenkomst 'Samenwerking Porthos 2017'. 

Het geschetste proces om met elkaar zorgvuldig de Pentekening te evalueren staat voor ons nog 

steeds centraal. Helaas blijkt de evaluatie meer tijd te kosten om tot een volled ig inzicht te komen op 
basis waarvan we gefundeerde besluiten kunnen nemen. Wij vinden de zorgvuldigheid van het proces 

van groot belang. Daarom stelden wij voor die extra ruimte te geven aan de werkgroep door de 
opzegtermijn van de Samenwerkingsovereenkomst te verschuiven naar 1 januari 2019. Wij zijn ervan 

overtuigd dat kwaliteit voor snelheid gaat. Wij hebben uiteraard begrip voor de afweging die uw 

gemeenteraad unaniem heeft gemaakt en dus ook voor uw besluit. 
Inhoudelijk gezien zijn we als colleges van Middelburg en Vlissingen tot eenzelfde besluit gekomen als 

u en uw raad: 

• Door middel van een gezamenlijk proces komen tot een gewenste situatie (op basis van de 

Pentekening 2.0) en dit aan te bieden in december 2018; 
• Daar als voorwaarde bij te stellen dat ten behoeve van de kwaliteitsimpuls de flexibele schil van 

uitvoeringsorganisatie Porthos op korte termijn wordt verkleind ten gunste van het aangaan van 

vaste dienstverbanden met medewerkers. 

Onze besluitvorming wijkt enkel procesmatig af van uw besluitvorming. Dit maakt dat wij het besluit 
hebben moeten nemen tot het pro forma opzeggen van de Samenwerkingsovereenkomst Porthos, om 

te voorkomen dat wij hier ons de komende vijf jaar aan binden. Dit kunnen wij ons niet verantwoorden 
omdat we eerst overeenstemming over de inhoud (het wat) moeten hebben voordat we een besluit 

nemen over de vorm (het hoe) waarin we daar uitvoering aan geven. Deze volgorde is voor ons niet om 

te keren. 

Door middel van deze brief vragen wij u om alsnog uw eerder genomen besluit te herzien en een 

besluit te nemen overeenkomstig de besluiten van de gemeenten Middelburg en Vl issingen. Los 

hiervan stellen wij u voor onze gezamenlijke energie met name te richten op de evaluatie en na te 

denken over het vervolg. Wat ons betreft komen we zo snel mogelijk tot een gezamenlijk besluit in het 

belang van de inwoners in Walcheren en de medewerkers van Porthos. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Middelburg, 

de burge 

k/a. 

L/3 
mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergmann 

en namens, 

de secretaris, 


