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ONDERWERP

Procesafspraken vervolg Evaluatie Klantproces WMO en Jeugdwet

Geachte raadsleden,

Eind 2017 is Walchers een proces afgesproken om te komen tot de evaluatie en 
doorontwikkeling van de pentekening: het klantproces op Walcheren in het Sociaal Domein. 
Het proces was gericht op een raadsbesluit in juli 2018. 

In juni 2018 heeft de werkgroep een tussenevaluatie en een aangepast procesvoorstel 
aangeleverd. De raad van Veere heeft hierover juli 2018 een besluit genomen, onder 
voorbehoud van instemming van de raden van Middelburg en Veere. In Vlissingen en 
Middelburg is het voorstel voor de zomer niet in de raad behandeld. Het demissionaire college 
van Vlissingen was van mening was dat het nieuwe college hiervoor een voorstel aan de raad 
moet doen. Hierover bent u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Ten aanzien van de Samenwerkingsovereenkomst Porthos heeft het college de wens 
uitgesproken de opzegtermijn te verlengen tot 1 januari 2019. Dit kon alleen bekrachtigd 
worden als de gemeenten Veere en Middelburg hiermee instemden. Het college van Veere 
heeft geen nieuw besluit genomen. 
De colleges van Middelburg en Vlissingen voelden zich vervolgens genoodzaakt de 
samenwerkingsovereenkomst Porthos op te zeggen per 1 januari 2020. Dit in verband met het 
stilzwijgend verlengen van de overeenkomst tot 1 januari 2025 wanneer deze niet tijdig 
opgezegd zou worden. Ook hierover bent u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. 

Door opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst Porthos komt deze samenwerking te 
vervallen per 1 januari 2020. Dat betekent dat het nodig is de focus de komende tijd te leggen 
op het voor de inwoners van Vlissingen organiseren van een passende toegang tot Wmo en 
Jeugdwet. 

Er is onvoldoende tijd om het volledige proces, zoals afgesproken in het kader van de 
Evaluatie en doorontwikkeling van de toegang tot Wmo en Jeugdwet, uit te voeren. Het college 
heeft besloten praktisch om te gaan met de ontstane tijdsklem, zonder daarbij het al gedane 
werk te niet te doen en de komende maanden uit te gaan van vier sporen.

Spoor 1 Inhoudelijk vooruitkijken



Blad 2 behorend bij 783990 / 1035910

In het evaluatieproces is tot nu toe enkel een tussenevaluatie opgeleverd. We ronden de 
evaluatie gezamenlijk af met een eindrapport en bieden dit aan de drie gemeenteraden van 
december 2018. Het einddocument wordt vertaald in een Pentekening 2.0, een Walcherse 
visie op het Sociaal Domein. Deze bieden we gelijktijdig aan de gemeenteraden aan. Aan de 
raden wordt voorgesteld de stukken eerst te agenderen voor de Regionale commissie 
waarna besluitvorming in de eigen raden plaatsvindt. 

Spoor 2 Voorbereiden andere toegang
Per 1 januari 2020 stopt het huidige Porthos als toegang. De gemeenten moeten er naar toe 
werken dat er dan een nieuwe toegang staat. Deze opdracht vraagt om een planning die 
terugtelt vanaf die datum. Per gemeente werken we de eigen gewenste situatie uit. Dat is 
primair een lokale zaak. De datum waarop die naar de raad gaat is ook een lokale 
verantwoordelijkheid. We vergelijken de gewenste situaties om te bekijken waar de 
gemeenschappelijkheid zit en waar er mogelijkheden zijn voor gezamenlijke uitvoering. We 
benoemen dit meer technische traject  ‘spoor 2’.

Spoor 3 Operationeel houden huidige toegang
Het huidige Porthos moet tot en met 31 december 2019 operationeel blijven en de taken 
kunnen uitvoeren. Veere ziet dit als een minstens zo belangrijke opdracht. Dat geldt ook 
voor Vlissingen en Middelburg. Dit is een gezamenlijke opdracht. Werkwijze is conform de 
nog lopende samenwerkingsovereenkomst Porthos. De stuurgroep Porthos houdt hier een 
rol in.

Spoor 4 Ontvlechting
Tegelijkertijd moet het nodige gedaan worden om het huidige Porthos per 1 januari 2020 te 
kunnen sluiten. We noemen dit de ‘ontvlechtingsagenda’. Gastgemeente Veere is hier 
primair aan zet. Vlissingen en Middelburg roepen op om deze ontvlechtingsagenda ook als 
gezamenlijke verantwoordelijkheid richting personeel en inwoners te zien.

De focus zal de komende tijd liggen op toegang tot Wmo en Jeugdwet. Het uitwerken van 
een gewenste situatie in een breder meerjaren ontwikkelprogramma Sociaal Domein zal in 
de tweede helft van 2019 verder worden opgepakt. 

Hoogachtend,

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

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




