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ONDERWERP

overschrijding kosten Porthos 2019

Geachte raadsleden,

Aanleiding
Op 31 december 2019 wordt Porthos opgeheven. Vanaf 1 januari 2020 is iedere Walcherse 
gemeente verantwoordelijk voor een eigen toegang voor de Wmo en Jeugdwet. Momenteel 
zijn de gemeenten bezig met het inrichten van deze nieuwe toegang en wordt Porthos 
ontvlochten. Gelijktijdig is op 11 september 2018 door de Walcherse gemeenten besloten
dat Porthos in 2019 operationeel moet blijven en dat dit een gezamenlijke en belangrijke 
opdracht is. Dit vormt een grote uitdaging en kent een aantal risico’s. De drie Walcherse 
colleges willen die risico's voorkomen. De consequentie is dat het college zich gedwongen 
voelt om de raad te informeren dat de begroting voor de uitvoering van de toegang in 2019 
overschreden gaat worden. 

Informatie
De huidige werkzaamheden van Porthos als toegang tot de Wmo en Jeugdzorg staan onder 
druk door een stijging van het aantal zorgtoewijzingen, de hoge werkdruk in relatie tot de 
personele bezetting, vertrekkende en zieke medewerkers en inwerktrajecten. 
Het aantal zorgtoewijzingen is met 9% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal 2018.

Porthos wordt ook benaderd door klanten met vragen die niet tot een zorgtoewijzing leiden, 
zoals vragen om informatie en advies en vragen die leiden tot een afwijzing of 
doorverwijzing (naar bijvoorbeeld Wet langdurige zorg, Zorg verzekeringswet of andere 
voorliggende regelgeving). Ontwikkelingen op andere gebieden waarop de gemeenten geen 
verantwoordelijkheid hebben, zoals in de langdurige zorg of de behandeling van 
psychiatrische problematiek, leiden wel tot extra druk op de gemeentelijke toegang. Deze 
aantallen zijn niet meegenomen in de hierboven genoemde stijging. 

De stijgende druk leidt er toe dat Porthos achterstanden gaat oplopen. Dat betekent dat het 
uitvoeren van de primaire taak, het verstrekken van ondersteuning en jeugdhulp aan onze 
inwoners in problemen komt. De Jeugdwet en Wmo noemen termijnen waarbinnen de 
gemeenten beslissingen moeten nemen. We lopen het risico dat die termijnen niet gehaald 
worden en mensen niet tijdig de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. 
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Vanaf 1 januari 2020 is het verlenen van toegang opnieuw een lokale verantwoordelijkheid. 
We lopen het risico dat de nieuwe toegangen geconfronteerd gaan worden met 
achterstanden en daardoor een valse start gaan maken. 

De drie Walcherse colleges willen die risico's voorkomen. De dienstverlening voor onze 
kwetsbare inwoners moet op peil blijven. Bij het opzeggen van de samenwerking hoort dat 
onze inwoners geen nadeel ondervinden van de besluiten om de toegang lokaal te gaan 
organiseren. Ook mag onze nieuwe lokale toegang niet met achterstanden geconfronteerd 
worden.

De consequentie is dat het college zich gedwongen voelt om de raad te informeren dat de 
begroting voor de uitvoering van de toegang in 2019 overschreden gaat worden. Het college 
heeft hierbij als voorwaarde gesteld dat de evaluaties uitgevoerd worden en de afhandeling 
van aanvragen binnen wettelijk termijnen moet plaatsvinden. 
Het tekort wordt op dit moment ingeschat op € 424.000,- voor de drie gemeenten samen. 
Het Vlissings aandeel hierin is € 176.212,-.

De berekening van de overschrijding is als volgt:
+ € 124.000 aan hogere kosten voor ziektevervanging;
+ € 35.000 aan hogere kosten door een algemene loonkostenstijging;
+ € 325.000 aan personeelslasten om de extra druk op te vangen en achterstanden te 
voorkomen; 

Op de algemene kosten (zoals scholing) tekent zich wel een voordeel af:
- € 60.000.

De te verwachten overschrijding ad € 176.212,- op exploitatie Porthos 2019 is verwerkt in de 
eerste bestuursrapportage 2019 die u binnenkort ontvangt. Besluitvorming over de eerste 
bestuursrapportage 2019 is onder voorbehoud van instemming artikel 12 inspecteur.
Het college zal via de stuurgroep de ontwikkeling nauwlettend volgen en met de tweede 
bestuursrapportage de raad opnieuw informeren.

Hoogachtend,

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

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


