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Informeren stand van zaken ontvlechting Porthos  
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Zoals u weet moeten de inwoners die in 2020 een beroep doen op de Jeugdwet en/ of Wmo, 
per 1 januari bij de gemeente Vlissingen zijn in plaats van bij Porthos. De 
gastgemeenteconstructie met de gemeente Veere voor Porthos komt per 1 januari 2020 te 
vervallen. Gemeente Vlissingen moet dan beschikken over een eigen deskundige 
toegangsorganisatie. De ontvlechting van Porthos betekent dat er voor 1 januari 2020 diverse 
zaken geregeld moeten zijn. We willen immers de dienstverlening voor onze inwoners zo 
goed mogelijk geregeld hebben. Graag informeer ik u over de stand van zaken.   
 
Plaatsingsprocedure 
De ontvlechting van Porthos betekent dat de betrokken medewerkers geplaatst moeten 
worden bij één van de drie gemeenten. Daarvoor is een Sociaal Plan annex 
plaatsingsprocedure door de drie gemeenten vastgesteld. Hiervoor is door iedere gemeente 
een functieboek, inclusief formatieplan vastgesteld. Vervolgens is een onafhankelijke 
plaatsingscommissie gestart die voor de drie gemeenten een plaatsingsadvies hebben 
opgesteld binnen de “spelregels” zoals opgesteld door de drie gemeenten.  
Voor Vlissingen betekent dit dat er 22 medewerkers zijn geplaatst en dat er nog 8 fte aan 
vacatureruimte is. Dit is de stand na plaatsing van de vaste medewerkers en nog exclusief de 
inhuur en uitzendkrachten. Op 17 september worden de voorgenomen plaatsingsbrieven per 
post naar de medewerkers gestuurd. De plaatsing van de medewerkers wordt pas definitief na 
de ronde van bedenkingen en termijn van mogelijk indienen van bezwaren. Vooruitlopend 
daarop starten wij de werving  voor de vacatureruimte die wij op dit moment in beeld hebben. 
De planning is eind week 38 te gaan werven. 
 
Positionering en naam 
Alle Porthos-taken worden per 1 januari 2020 in één apart team onder gebracht. De naam van 
het team is: ‘team Wmo en jeugd’. Het team Wmo en Jeugd wordt gepositioneerd in de 
directie Dienstverlening. Deze directie is primair gericht op dienstverlening en externe 
contacten en dat sluit logisch aan bij de werkzaamheden van het team. 
 
ICT    
Om de taken op het gebied van Wmo en jeugd uit te kunnen voeren zijn o.a. 
informatiesystemen noodzakelijk. De hiertoe aangeschafte systemen van Pink Roccade, 
Civision Samenlevingszaken en iSamenleving vormen de kern van de informatievoorziening 
bij deze taken. Deze systemen moeten dan ook per 1-1-2020 volledig operationeel 
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beschikbaar zijn en ook het beheer en de gebruikersondersteuning moeten vanaf dat moment 
operationeel zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan de conversie van de gegevens zodat het  
informatiesysteem per 1-1-2020 ingericht is volgens de werkwijze, bezetting en 
karakteristieken van de gemeente Vlissingen. Dit inrichten (en testen) vindt de komende 
maanden plaats. 
  
Huisvesting 
Per 1 januari 2020 krijgen de medewerkers van Porthos een werkplek in het gemeentehuis als 
gevolg van de ontvlechting. Dit betekent dat er ongeveer 35 collega’s van Porthos in het 
gemeentehuis komen werken. Dit vraagt inzet van de organisatie om deze medewerkers te 
kunnen huisvesten. Waarbij we de teams zoveel mogelijk dicht bij elkaar willen laten zitten. 
Hiervoor wordt onder andere in de organisatie een vlekkenplan opgesteld zodat er voor alle 
medewerkers per 1 januari 2020 een werkplek is.  
 
Communicatie 
Er zijn en worden met de gemeenten Middelburg, Veere en Porthos afspraken gemaakt over 
de diverse communicatiemomenten. Er moet immers duidelijkheid en afstemming zijn over op 
welke momenten op welke manier en naar wie moeten worden gecommuniceerd. Alle 
doelgroepen zoals cliënten,  (zorg)leveranciers, samenwerkingspartners, medewerkers en 
Raad worden hierin mee genomen.  
 
We houden u graag op de hoogte van de stand van zaken en ontwikkelingen. Op het moment 
dat er nieuwe zaken te melden zijn, informeren we u.  
 
Hoogachtend. 
Burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,    de burgemeester, 
 
 

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

  


