
   
 

   
 

   

 

     
  

  

   

       
      

        
       

 

             
        

           
       

         
 

           
        

         
                 

            
       

  

      

        

Wmo-adviesraad Vlissingen

Secretariaat Wmo-adviesraad Vlissingen
Postbus 5015 
4380 KA Vlissingen
wmoadviesraad@vlissingen.nl

Gemeente Vlissingen

3 1 AUG. 2018

Vlissingen, 30-08-2018
ONTVANGEN

College Burgemeester en Wethouders Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV Vlissingen

Ons kenmerk: 18-17 Uw kenmerk:

Bijlage: ongevraagd gezamenlijk Walchers Spoed advies "Evaluatie
dóórontwikkeling Pentekening" / copie brief voorzitter OR-Veere

Onderwerp: ongevraagd gezamenlijk Walchers advies omtrent de "Evaluatie
dóórontwikkeling Klantproces" binnen het sociaal domein op Walcheren.

Geacht College,

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in juni en juli 2018 binnen de gemeenten
Veere, Middelburg en Vlissingen betreffende de "Evaluatie dóórontwikkeling
klantproces", welke uiteindelijk resulteerde in het pro forma opzeggen van de
samenwerkingsovereenkomst Porthos door de gemeente Middelburg en
Vlissingen, sturen de gezamenlijke Walcherse Wmo-adviesraden u hierover een
ongevraagd spoed-advies.

In de bijlage kunt u het ongevraagde advies omtrent de "Evaluatie
dóórontwikkeling Pentekening" binnen het sociaal domein van de Wmo- 
adviesraad Veere en Vlissingen en de adviesraad Sociaal Domein Middelburg 
vinden. Tevens vindt u in de bijlage een brief van de voorzitter van de OR van de
gemeente Veere omtrent de ontwikkelingen over het pro forma opzeggen van de
samenwerkingsovereenkomst en de mogelijke gevolgen hiervan voor Porthos.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

/

Mevr. I.D. de Bree -van der Willigen 
secretaris

Wmo-adviesraad Vlissingen, Postbus 5015, 4380 KA Vlissingen; e-mail: wmoadviesraad@vlissingen.nl 1



   

           

     

 

             
             

          
                
                   

              
    

              
               

     

              
              

             
                
             
              
               

             
  

          
             

             
         

               
              

      

           
         

                
               

         
            

  
            

           

Serooskerke, 28 augustus 2018

Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en
Vlissingen.

Onderwerp: Ongevraagd SPOED-advies "Evaluatie dóórontwikkeling Pentekening"

Geachte colleges,

Op 27 augustus jl. hebben wij ons, als (werkgroepen van) de adviesraden van de gemeenten
Middelburg, Veere en Vlissingen in een spoedoverleg beraden over de stand van zaken m.b.t. de
evaluatie van de dóórontwikkeling Pentekening. Dit overleg is met name ingegeven door de
ontwikkelingen in de maanden juni en juli jl. Wij doelen daarmede op het besluit van de
Gemeenteraad van Veere van 4 juli 2018, gevolgd door de brief van het College van Veere van 5 julj
2018 en de pro forma opzegging van de samenwerkingsovereenkomst van 12 juli 2018 door de
Colleges van Middelburg en Vlissingen.

Deze ontwikkelingen leiden tot grote onrust, zowel onder de inwoners van Walcheren als onder de
medewerkers van Porthos. Wat de medewerkers van Porthos betreft verwijzen wij naar de brief van
de OR van Veere dd. 2 juli 2018.

In het persbericht, dat is uitgegaan na de opzegging van de overeenkomst door Middelburg en
Vlissingen, wordt gemeld dat "de inwoners van de Walcherse gemeenten die zorg nodig hebben, in
2018 en 2019 niets merken van de besluitvorming in de 3 gemeenten. De dienstverlening vanuit
Porthos blijft hetzelfde". Wij vragen ons af waar deze uitspraak op is gebaseerd en vrezen dat, de
praktijk anders zal uitwijzen. Na de opzegging zal de gemeente Veere, als werkgever van Porthos
immers maatregelen moeten nemen om het einde van de samenwerking per 1 januari 2020 te
kunnen bewerkstelligen. Dat gaat ongetwijfeld ten koste van de dienstverlening. De briefvan de OR
is daar helder over en de praktijk (grotendeels veroorzaakt door de onzekerheid van het laatste jaar)
wijst dit ook uit.

Als adviesraden hebben wij verplichtingen tegenover de inwoners van Walcheren, zowel tegenover
de inwoners, die een beroep moeten doen op de voorzieningen voor zorg en welzijn, maar ook
tegenover de inwoners, die daar wellicht in de toekomst een beroep op gaan/moeten doen. Dat
betekent dat wij verplichtingen hebben tegenover ajle inwoners van Walcheren.
Vanuit dat oogpunt doen wij een dringend beroep op u als Colleges om met de meeste spoed
duidelijkheid te verschaffen voor de inwoners van Walcheren en voor de medewerkers van Porthos.
Daarbij geven wij u de volgende overwegingen mee:

1. Er ligt een tussenevaluatie van de Pentekening "1 januari 2015" en een procesplan om te
komen tot een Meerjarig Ontwikkelingsprogramma Sociaal Domein. De tussenevaluatie
geeft duidelijk en herkenbaar aan wat wél goed is gegaan sinds de transitie van 1 januari
2015 en wat niet goed is gegaan. Met name het procesplan geeft duidelijk richting aan de
verdere ontwikkeling van het sociaal domein. Deze stukken, opgesteld door de
procesbegeleider, die door de drie gemeenten is aangezocht, hebben de instemming van
alle betrokken partijen.

2. In het procesplan is een duidelijke richting aangegeven qua tijdplanning. Het ëindresultaat
zou ter vaststelling aan de gemeenteraden kunnen worden voorgelegd in mei 2019:
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3. Het is aan alle betrokken partijen van meet af aan duidelijk geweest dat de eerder
voorgestelde datum (1 augustus 2018) niet haalbaar was. Wij zijn dan ook van mening dat
alle partijen de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het uitstel dat noodzakelijk is.
Deze verantwoordelijkheid wordt naar onze mening geweld aangedaan door het besluit om
de samenwerkingsovereenkomst éénzijdig te verlengen (Gemeenteraad van Veere) en door
het besluit de samenwerkingsovereenkomst op te zeggen (Colleges van Middelburg en
Vlissingen).

4. Wij, als adviesraden, zijn unaniem van mening dat het procesplan een goede basis geeft voor
een verantwoordelijk, adequaat en tijdig ontwikkelingsplan en dat dit procesplan met
gezwinde spoed dient te worden voortgezet en uitgevoerd. Om geen tijd te verliezen is het
onzes inziens noodzakelijk dat deze voortzetting geschiedt door dezelfde partijen die er tot
nu toe bij betrokken zijn. Het spreekt voor zich dat wij bij het vervolg van het proces.nauw
betrokken willen blijven.

5. Wij zijn verder van mening dat een voortgezette samenwerking door de drie Walcherse
gemeenten op het gebied van het sociaal domein cruciaal is. De redenen daarvoor zijn
evident, zoals de gewenste schaalgrootte van Porthos en de daarmee samenhangende
deskundigheid. Beëindiging van de Walcherse samenwerking met als gevolg de ontmanteling
van Porthos en het terugvallen op de uitvoering van het sociale domein door elke gemeente
afzonderlijk achten wij een heilloze weg en zeker niet in het belang van de inwoners die zorg
nodighebben.

6. Wij stellen voor opdracht te geven tot verdere dóórontwikkeling van het Procesplan, zoals
dat nu voorligt en zowel het Raadsbesluit van Veere als de pro forma opzegging door
Middelburg en Vlissingen in te trekken en te vervangen door een besluit waarin de
dóórontwikkeling wordt vastgelegd. Het besluit tot al dan niet opzeggen van de
samenwerkingsovereenkomst zou dan tegelijkertijd uitgesteld worden tot het moment
waarop het resultaat van de dóórontwikkeling duidelijk is (streefdatum: mei 2019). Daarna
zou dan door de gemeente(n) de overeenkomst kunnen worden opgezegd, met
inachtneming van een opzegtermijn van 18 maanden.

Samengevat is ons advies:
a) Laat het Procesplan verder uitwerken, inclusief de daarin aangegeven tijdsplanning;
b) Betrek ons als adviesraden nauw bij deze uitwerking;
c) Stel het uitgangspunt van samenwerking tussen de drie gemeenten centraal;
d) Trek het Raadsbesluit van 4 juli 2018 (Veere) en de pro forma opzegging van de

overeenkomst door de Colleges (Middelburg en Vlissingen) in;
e) Stel de streefdatum, tevens datum aanvang opzegtermijn op 1 juli 2019.

Hoogachtend,

Adviesraad Sociaal Domein Middelburg,

Aat de Jong, voorzitter Bart van Dijk, secretaris

WMO-raad Veere,

Frans Zwemer, voorzitter Hans Nonnekes, secretaris

WMO Adviesraad Vlissingen,

Auke Klaver, voorzitter Inge de Bree van der Willigen, secretaris

2



   
    

 
   
  
  

  

  

   
  

 

   

                
            

        
     

  
       

         
           

              
          

         

 
             

           
            

                
    

           
           

            
     

          
           

             
          

        

        
             

   

    
     

        

i^mf
Aan de WOR-bestuurder
De héér J.F.M. Steinbusch
A.01.04

datum
uw brief van
uw kenmerk
ons kenmerk
behandeld door
doorkiesnummer

2 juli 2018

Kim van Sabben
(0118) 555 421

onderwerp: Porthos

Geachte WOR-bestuurder, Beste Jo,

yia deze brlefwillen wij als OR, zoals wij gedaan hebbën met onze brief van 7 september
2017, wederom onze zorgen delen téri aanzien van het personeel.Van de afdeling Porthos.
Deze zorgen zijn.'ontstaari'.dpöf.de recente bérichtgevingervln dé pels over.dë samenwerking
mét de geméente Middelburg ëh Vtissingen.

Besluitvormingraden september/oktober 2017
In septembëf/oktobér2017hebbén..de raden van de gemeenten.Middelburg/Vlissingen en
Veere besloten óm een èvaluatie telateri maken vandé(doororitwikkeiingyPentekening
voordat vérdere besluitvorming'zal plaatsvinden óver de afdeling Pörthos. Dit betekende op
dat moment dat hét personeel, van de afdeling Pórthos nog ehige.tijd In ónzëk'erhèid zou
verkeren over de toekomst, èr-zijri.óp'dat moment afspraken gémaakt bver wanneérdeze
bestuüiiïjke duidelijkheid er zóu zijn, namelijk yoofï augustus 2018.

Evaluatie Pentekening
Besluitvdrming vpor.1 augustus 2018 in de raden van de gemeenten Middelburg, Vlisslngen en
Vèere betekent behandeljng tijdens. de raadsvergaderingen dezè wëék (vyeek.27 van 2Ó18).
Voor wat betreft dé besluityórmlrig door de colleges van de gemeenten^Middelburg, Vllssingen
eh Veere, om tijdig in de iradén besluiten te kunnen laten nemén, zijn afepraken gemaakt voor
de collegevergaderingen in week 23 van 2Ó18.

Voor het maken van de evaluatie Pentekening is.een bureau'aangesteld.om-per 1 januari 2018
hier mee té starten. De evaluatie is wegéns omstandigheden pasigéstart Vanaf 1 maart 20i8.

. Met voorgaande.data bekend ypor bésluitvormlng was hét vdriaf i-maart-20Ï8 mdgelijk-om de
evaluatie op. te-stellèn waardoor.déze beslUityprmlhg mógehjk-vyas.

De OR heeft begrepen dat-het raadsvoorstel.gezamenlijk.voor de-3 gemeenten is voorbereid.
Ons college heeft in week 23 daadwerkèlijk beslpten conform.hét ge.zafhehlljk voorbereide
voöfstel, U.InfoiTneerde óris.'dat' de colleges van Middelburg ën vlissingen een ander besluit
hebben genomen dan het gezamenlijke voorbereide vóorstel. U Informëerde óns over de door
de gemeenten Middelburg en Vlissingen gezonden-brieven naar uw collége................

Beide colleges verzoeken om dé opzegtermijn van de samenwerkingsovereenkomst.te
verlengen tot 1 jariüari '2019 en daarbij'de contractduuf met ëënzelfde periode te verlengen
tot 1 Juni! 2020;

correspondentie-adres: tel.:-0118-555444 BNG:. 285074571 bezoekadres:
Postbus 1000. fax:0118-555433 IBAN: NL73BNGH0285074571 Traversel
4357 ZV Domburg e-mail: oemeentegiveere.nl BIC: BNGHNL2G Domburg
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Het college van Middelburg geeft als reden aan dat een raadsvoorstel niet kon worden
voorgelegd omdat een nieuw college in de andere gemeenten niet tijdig waren geïnstalleerd.
De OR heeft van u vernomen dat de gemeente Veere niet zonder een college heeft gezeten.
Reden waarom de raad van Veere zoals was afgesproken een raadsvoorstel heeft ontvangen.

Beide colleges geven aan dat de flexibele schil van de afdeling Porthos op korte termijn moet
worden verkleind ten gunste van het aangaan van vaste dienstverbanden. Echter de Invulling
hiervan is door beide colleges anders weergegeven. Het college van Middelburg verzoekt om in
overleg te treden over de noodzakelijke structurele invulling van formatie en de
oorspronkelijke formatie hierbij te betrekken. Daarbij moet de huidige vaste en flexibele
invullen in beeld gebracht worden. Het college van Vllssingen wil daarentegen dat het college
van Veere in beeld brengt welke besparingen het verkleinen van deze flexibele schil structureel
oplevert.

Het college van Middelburg heeft de raad voorgesteld om het aangepaste voorstel te
behandelen op 2 Juli 2018. Het college van Vlissingen zal het aangepaste voorstel, zoals
verwoord in de brief, pas In september 2018 aan de raad van Vlissingen aanbieden.

Duidelijkheid voor het personeel
Allereerst wil de OR aan u aangeven dat zij niet gaat over de bestuurlijke besluitvormingen
rondom de afdeling Porthos. Het past ons wel sterker nog, het is onze wettelijke taak om
ons uit te spreken over de gevolgen daarvan voor de (werkzaamheden en
werkomstandigheden van de) bij de afdeling Porthos betrokken medewerkers.

Het afgelopen jaar heeft de OR met enige regelmaat met u gesproken over de uitval,
ziekteverzuim, hoge werkdruk en de frequente wisselingen/vertrek van medewerkers van de
afdeling Porthos. Wij hebben onze zorgen over de gevolgen van de laatste berichtgevingen in
de pers en de reactie hiervan op de medewerkers.

De medewerkers van de afdeling Porthos zitten al geruime periode in onzekerheid rond de
toekomst van het sociaal domein Walcheren. De OR ziet dat de medewerkers van Porthos
enorm hard werken maar dat de werkdruk nog steeds stijgt. De wachttijden voor de klanten
van de drie gemeentes is aan het toenemen.

De onduidelijkheid over hun positie na 1 augustus 2018, welke voortvloeit uit de
besluitvorming vanaf de start van de afdeling Porthos, lijkt een extra duwtje te geven In de
verkeerde richting. Hoe verloopt het bedienen van onze cliënten In de komende periode? Hoe
lang moeten onze diënten wachten op ondersteuning? Welke collega zal Ik nog hebben na 1
januari 2020? Hoever gaat de werkdruk nog toenemen? Waar ga ik werken vanaf 1 januari
2020 of moet ik gaan sollidteren? Wordt alles wederom uitgesteld zoals in de pers staat
aangegeven? Wat betekent dit voor onze diënten maar ook voor mij? Dergelijke vragen spelen
reeds nu al bij de medewerkers van de afdeling Porthos.

Dit alles beschadigt medewerkers maar het vergroot ook de kwetsbaarheid van de organisatie.
Op een gegeven moment heeft dat gevolgen voor de dienstverlening aan de diënten. De OR
denkt hierbij aan de hoeveelheid medewerkers die kiezen voor zekerheid. Dit kan, gezien de
flexibele schil, vele vacatures opleveren. De diënten en zorgleveranders ervaren de
dienstverlening van de afdeling Porthos steeds beter. Dit ondanks de enorme werkdruk op de
medewerkers. De OR vreest aankomende maanden voor de gevolgen van de langdurige
onzekerheid. Het nog langer in onzekerheid laten van de medewerkers Is In de ogen van de OR
niet verantwoordt. Dit temeer nu ook een aanpassing van de afdeling Porthos, in welke vorm
dan ook, ook een enorme werkdruk zal opleveren.

De OR beseft dat de verdere besluitvorming de komende tijd is aan de raden van de
gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere. Zoals geschreven, wij houden ons daar verre van.
Wel roepen wij u op om aan te dringen op besluitvorming die duidelijkheid verschaft voor 1
augustus 2018. In het belang van de medewerkers. De tijd is daar gekomen om de
medewerkers uit de onzekerheid te halen. Maar uiteindelijk in het belang van onze organisatie
en onze dienstverlening aan de Walcherse inwoners. Met het oog op de taak die de raden aan
het begin van de samenwerking als gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere in
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gezamenlijkheid en eensgezindheid aan de afdeling Porthos hebben opgedragen.

De OR verzoekt u om voorgaande te delen met uw collega WOR-bestuurders, de colleges en
de raden van de gemeenten Middelburg, Vlissirigen en Veere.

Met vriendelijke groet,
Ng/nens dejpnd^memingsraad van Veere,

Kim van Sabben
voorzitter


