
 
 
 
 
Art 34 vragen                                                           19 december 2018 

 
 

 

N.a.v.  

1. De voorgenomen ontvlechting van Porthos door het college van Vlissingen.  

 

2. Besluitenlijst College van B&W dd. 4dec. 2018 College-opdracht 

Proces voorbereiden en inrichten lokale toegang WMO en Jeugdwet.  

Het college besluit: 

 een externe procesbegeleider aan te stellen ten behoeve van het formuleren 

van de 'lokaal gewenste situatie WMO en Jeugdwet. 

 in te stemmen met het inhuren van een externe partij voor de doorberekening 

van het inrichtingsplan ingeval de beschikbare interne capaciteit kwaliteit 

daarvoor ontoereikend blijkt. 

Onderstaande art.34 vragen: 

1. Wat zijn de financiële kosten geweest voor de gemeente Vlissingen van het 

opzetten van het zorgloket Porthos in samenwerking met de Gemeente 

Middelburg en Veere. (Alle financiële kosten die daar mee te maken hebben 

bestuurlijk, ambtelijk, en organisatorisch). 

2. Wat zullen de financiële kosten zijn voor het ontvlechten van het zorgloket 

Porthos voor Vlissingen, bestuurlijk, ambtelijk, organisatorisch. 

3. Wat zullen de financiële kosten zijn voor Vlissingen om weer een zorgloket in 

onze eigen gemeente op te zetten en in te richten ambtelijk, organisatorisch, 

bestuurlijk en huisvesting. 

4. Wat zijn de financiële kosten van het aanstellen van een externe 

procesbegeleider ten behoeve van het formuleren van de 'lokaal gewenste 

situatie WMO en Jeugdwet. 

5. Wat zijn de financiële kosten van het eventueel inhuren van een externe partij 
voor de doorberekening van het inrichtingsplan. 

 

Vriendelijke groet,                                                                                                      

Coen van Dalen                                                                                                 

ChristenUnie 
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Fractie ChristenUnie

 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
19-12-2018 1065259 / 1066680 31 januari 2019
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
W. Arendse Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP
beantwoording Artikel 34 vragen RvO van Fractie ChristenUnie betreft voorgenomen ontvlechting 
Porthos, besluitenlijst college dd 04-12-2018 lokale toegang WMO en Jeugdwet

Geachte raadsleden,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

Uw inleiding
1. De voorgenomen ontvlechting van Porthos door het college van Vlissingen.

2. Besluitenlijst College van B&W dd. 4dec. 2018 College-opdracht
Proces voorbereiden en inrichten lokale toegang WMO en Jeugdwet.
Het college besluit:

• een externe procesbegeleider aan te stellen ten behoeve van het formuleren
van de 'lokaal gewenste situatie WMO en Jeugdwet.
• in te stemmen met het inhuren van een externe partij voor de doorberekening
van het inrichtingsplan ingeval

Vraag 1
Wat zijn de financiële kosten geweest voor de gemeente Vlissingen van het opzetten van 
het zorgloket Porthos in samenwerking met de Gemeente Middelburg en Veere. (Alle 
financiële kosten die daar mee te maken hebben bestuurlijk, ambtelijk, en organisatorisch).

Ons antwoord
Met de “kosten van het opzetten van het zorgloket Porthos” wordt, naar wij aannemen,
bedoeld de kosten van het (organisatie)veranderingstraject dat heeft geleid tot de 
totstandkoming van Porthos.
Dan gaat het vooral om tijdsbesteding voor overleg en besluitvorming. Dergelijke uren 
worden tot de overhead gerekend en niet apart geadministreerd.
Voor de medewerkers, die overgegaan zijn van de gemeente Vlissingen naar de gemeente 
Veere, is de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer voor een periode van 5 jaar 
gegarandeerd. De kosten daarvan bedragen in totaal ongeveer € 5.000,-.
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Blad 2 behorend bij 1065259 / 1066680

In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst Porthos zijn afspraken gemaakt over de 
hoogte en verrekening van overheadkosten.

Vraag 2
Wat zullen de financiële kosten zijn voor het ontvlechten van het zorgloket Porthos voor 
Vlissingen, bestuurlijk, ambtelijk, organisatorisch.

Ons antwoord
Het gaat om nog te maken kosten. Hierover valt nu nog geen duidelijkheid te geven omdat 
de gemeente Veere, overeenkomst het bepaalde in de Overeenkomst Porthos, bezig is met 
het opstellen van het Ontbindingsplan Porthos. Overigens heeft de raad, bij besluit van 13 
juli 2017, financiële middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek en procesbegeleiding 
rondom Porthos (€ 150.000). Daarnaast zijn in de begroting 2019 reeds frictiekosten 
opgenomen (€300.000).

Vraag 3
Wat zullen de financiële kosten zijn voor Vlissingen om weer een zorgloket in onze eigen 
gemeente op te zetten en in te richten ambtelijk, organisatorisch, bestuurlijk en huisvesting.

Ons antwoord
Voor de lokale toegang WMO en Jeugdwet binnen de gemeentelijke organisatie Vlissingen 
wordt, onder leiding van een externe projectleider, een inrichtingsplan opgesteld, inclusief de 
doorrekening van de benodigde mensen en middelen (1e kwartaal 2019). Dit 
overeenkomstig de collegeopdracht, welke door ons college is vastgesteld op 4 december 
2018. De kosten van de externe projectleider zijn begroot op € 50.000. De projectleider 
wordt ondersteund door de ambtelijke organisatie van onze gemeente. 

Vraag 4
Wat zijn de financiële kosten van het aanstellen van een externe procesbegeleider ten 
behoeve van het formuleren van de 'lokaal gewenste situatie WMO en Jeugdwet.

Ons antwoord
Dit traject is nog niet afgerond. De kosten daarvan vallen onder en passen binnen de 
financiële middelen, die de raad bij besluit van 13 juli 2017 beschikbaar heeft gesteld voor 
onderzoek en procesbegeleiding rondom Porthos. De kosten van de externe projectleider 
voor het opstellen van de lokaal gewenste situatie WMO en Jeugdwet (als inhoudelijke 
opdracht voor de lokale toegang in Vlissingen) bedragen € 5.800 (exclusief btw).

Vraag 5
Wat zijn de financiële kosten van het eventueel inhuren van een externe partij voor de 
doorberekening van het inrichtingsplan.
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Blad 3 behorend bij 1065259 / 1066680

Ons antwoord
Zie het antwoord onder vraag 3. Overigens vallen ook deze kosten onder de financiële 
middelen die de raad in 2017 beschikbaar heeft gesteld (zie hier voor) en de frictiekosten als 
opgenomen in de begroting 2019.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

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

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