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Voorwoord	

Geachte	raadsleden,	
Iets	eerder	dan	afgesproken	–	dit	rapport	was	voorzien	in	de	commissie	MZ	van	januari	2017	–	treft	u		
aan	 ons	 onderzoeksrapport.	 Vanwege	 de	 uitgesproken	 behoefte	 van	 uw	 raad	 om	 snel	 en	 integraal	
een	beeld	te	kunnen	vormen	van	de	situatie	m.b.t.	een	aantal	decentralisaties	in	het	sociale	domein,	
is	de	procesgang	m.b.t.	het	wederhoor	door	 college	en	 rekenkamer	versneld.	Hiermee	bent	u	 in	de	
gelegenheid	om	op	woensdag	14	december	a.s.	vanuit	een	meer	 integrale	context	 (rapport	Porthos	
van	BMC,	Evaluatie	WvE	van	KplusV	en	ons	rekenkamerrapport)	te	komen	tot	oordeelsvorming	over	
het	 voorliggende	 besluit	m.b.t.	 de	mogelijke	 uitbreiding	 van	 Porthos	 per	 1	 januari	 2017.	 Daarnaast	
zullen	 deze	 rapporten	 ongetwijfeld	 gebruikt	 worden	 voor	 verdere	 besluitvorming	 rondom	 de	 in-
richting	van	de	governance	en	verdere	operationalisering	van	het	sociale	domein.	
	
In	 dit	 rapport	 van	 de	Rekenkamer	Middelburg	 en	 de	Rekenkamer	Vlissingen	 (verder	 te	 noemen	 re-
kenkamer)	wordt	uiteengezet	hoe	de	decentralisaties	 jeugdzorg	en	WMO/AWBZ	binnen	de	gemeen-
ten	Middelburg	en	Vlissingen	invulling	hebben	gekregen,	zowel	procesmatig	als	financieel,	en	in	hoe-
verre	de	raden	hierbij	in	staat	zijn	hun	kader	stellende	en	controlerende	rol	uit	te	voeren.	
	
In	het	sociaal	domein	wordt	toegewerkt	naar	een	overheid	die	ondersteuning	en	zorg	biedt	waar	dat	no-
dig	is.	De	overheid	doet	dat	door	in	sterkere	mate	dan	voorheen	aan	te	sluiten	bij	het	zelf	oplossend	ver-
mogen	van	de	samenleving	en	de	behoefte	van	mensen	om	zelf	regie	te	voeren	over	hun	leven.	De	bur-
ger,	zijn	behoeften,	mogelijkheden	en	directe	leefomgeving	staan	hierbij	centraal.	Dit	vraagt	om	verande-
ringen	 in	 organisatie,	 cultuur	 en	 manieren	 van	 werken	 van	 de	 overheid	 en	 uitvoerende	 organisaties,	
waarbij	innovatie	en	partnerschap	kernbegrippen	vormen.	
	
Om	onderbouwde	 keuzes	 te	 kunnen	maken	 is	 inzicht	 nodig	 in	wat	 er	 op	 gemeenten	 afkomt,	welke	
doelen	centraal	staan,	wie	er	door	geraakt	wordt	en	hoe	de	financiën	geregeld	zijn.		
In	 dit	 rapport	 wordt	 uiteengezet	 hoe	 de	 decentralisaties	 jeugdzorg	 en	WMO/AWBZ	 binnen	 de	 ge-
meenten	Middelburg	en	Vlissingen	invulling	hebben	gekregen,	zowel	procesmatig	als	financieel,	en	in	
hoeverre	de	raden	hierbij	in	staat	zijn	hun	kader	stellende	en	controlerende	rol	uit	te	voeren.	
	
Tijdens	ons	onderzoek	werd	bekend	dat	BMC-advies	in	opdracht	van	de	gemeente	Veere	een	onder-
zoek	deed	naar	de	bedrijfsvoering	van	uitvoeringsorganisatie	Porthos.	Daarnaast	kreeg	het	adviesbu-
reau	KplusV	van	de	colleges	de	opdracht	om	te	evalueren	hoe	“Walcheren	voor	elkaar”	functioneert.	
Wij	hebben	beide	onderzoeken	kunnen	 inzien	en	deze	onderschrijven	de	bevindingen	die	wij	 in	ons	
onderzoek	tegen	kwamen.	Daar	waar	relevant	citeren	of	verwijzen	we	uit	en	naar	deze	onderzoeken.		
	
De	 rekenkamer	 heeft	 bij	 dit	 onderzoek	 sinds	 eind	 oktober	 jl.	 samengewerkt	 met	 de	 Rekenkamer-
commissie	Veere.	Na	de	documentenanalyse	en	de	gehouden	interviews	zijn	de	bevindingen,	conclu-
sies	en	aanbevelingen	met	elkaar	afgestemd.	De	rapportage	van	rekenkamercommissie	Veere	 is	nog	
niet	als	bijlage	opgenomen	in	dit	rapport,	omdat	dit	nog	niet	gereed	was	op	het	vervroegde	moment	
van	verschijnen	van	dit	 rapport.	Dit	rapport	zal	als	bijlage	worden	opgenomen	 in	de	rapportage	van	
de	rekenkamercommissie	Veere.		
	
Wij	hopen	u	met	dit	rapport	te	ondersteunen	in	uw	kader	stellende	en	controlerende	werk.	

	



 
 

 

 

Decentralisaties	in	het	sociale	domein		

6 van 78  

Definitief rapport  t.b.v. bespreking in de gemeenteraad Middelburg van december 2016 

 

Samenvatting	

Inleiding	
Het	rijk	heeft	de	afgelopen	jaren	de	taken	uit	de	Jeugdzorg,	Wmo	en	Participatiewet	aan	de	gemeenten	
overgedragen.	Daardoor	is	er	veel	veranderd.	Inwoners	moeten	zelfredzaam	zijn	en	hun	eigen	kracht(en)	
moeten	 worden	 versterkt.	 Gemeenten	moeten	 de	 nieuwe	 taken	 dichter	 bij	 hun	 inwoners	 brengen	 en	
deze	taken	goedkoper	en	doelmatiger	uitvoeren.	Per	1	januari	2015	zijn	de	Jeugdwet	en	de	Wmo	2015	
en	de	Participatiewet	2015	daadwerkelijk	 in	werking	getreden.	Hiermee	 is	de	 transitiefase	afgerond	
en	zijn	gemeenten	terecht	gekomen	in	het	zogenaamde	transformatieproces.	
Dit	 rekenkameronderzoek	gaat	over	twee	van	de	drie	decentralisaties	op	het	gebied	van	het	sociaal	
domein,	namelijk	de	transities	jeugdzorg	en	de	transitie	WMO/AWBZ	(verder	te	noemen:	2	D’s).	Het	
onderzoek	 is	 er	 op	 gericht	 na	 te	 gaan	 hoe	 de	 decentralisaties	 jeugdzorg	 en	Wmo/AWBZ	 binnen	 de	
gemeenten	Middelburg	en	Vlissingen	invulling	hebben	gekregen,	zowel	procesmatig	als	financieel,	en	
in	hoeverre	de	raden	hierbij	in	staat	zijn	hun	kaderstellende	en	controlerende	rol	uit	te	voeren.		
De	 Pentekening	 formuleert	 de	 uitgangspunten	 voor	 de	 toegang	 tot	 ondersteuning	 en	 zorg	 en	 het	
klantproces	 in	 het	 sociaal	 domein	 op	Walcheren,	 waarbij	 de	 visie	 Olmsted	 (gebaseerd	 op	 Signs	 of	
Safety)	en	het	familienetwerkberaad	centraal	staan.	Dit	 is	vervolgens	vertaald	naar	het	“sturingsmo-
del	Walcheren”	waarbij	 gekozen	 is	 voor	 een	 zogenaamde	 loketstructuur,	 d.w.z.	 dat	 het	 loket	 	 voor	
bewoners	de	(belangrijkste)	toegangspoort	tot	zorg	en	ondersteuning	is.	
De	loketstructuur	voor	het	sociaal	domein	op	Walcheren	is	opgebouwd	uit	de	volgende	elementen:	

• Porthos:	de	Walcherse	toegang	tot	zorg	en	ondersteuning.	Porthos	bestaat	uit	een	digitaal	en	
telefonisch	 loket,	 twee	 fysieke	 locaties,	één	bewegend	 loket	en	de	Walcherse	gemeentelijke	
backoffice	voor	Wmo	en	Jeugd.	Porthos	is	er	voor	alle	inwoners	van	Walcheren;		

• de	gebiedsteams:	voor	complexe	cases	en	cases	met	een	midden	risico	in	het	sociaal	domein;	
• Veilig	Thuis	(voorheen	AMHK):	voor	zaken	met	hoog	risico;	
• Orionis:	voor	werk	&	inkomen.	

De	 aansturing	 van	 de	 decentralisaties	 in	 het	 sociale	 domein	 op	Walcheren	 verloopt	 via	 het	 project	
“Walcheren	voor	Elkaar”.	Dit	project	is	op	bestuurlijk	niveau	opgebouwd	uit	drie	pijlers:			

1. Beleid	>	Stuurgroep	Sociaal	Domein	(=bestuurlijk	opdrachtgever);	
2. Uitvoering	Wmo/Jeugd	 >	 Stuurgroep	 Porthos	 en	 de	 uitvoering	 door	 Porthos	 (gastgemeente	

Veere);	
3. Uitvoering	Participatiewet	>	DB+AB	Orionis	(=Gemeenschappelijke	Regeling).	

Aangezien	dit	onderzoek	alleen	de	2	D’s	Wmo	en	Jeugd	betreft,	hebben	wij	alleen	naar	het	project	Wal-
cheren	voor	Elkaar	en	de	aansturing	van	de	uitvoeringsorganisatie	Porthos	gekeken.	Dit	onderzoek	gaat	
vooral	over	de	governance,	de	beleidsmatige	en	bestuurlijke	kant	m.b.t.	de	2D’s.	Orionis	is	buiten	be-
schouwing	gebleven.	
	
Belangrijkste	conclusies	
De	drie	Walcherse	gemeenten	hebben	bij	de	 transitie	 van	Wmo	en	 Jeugd	gekozen	voor	een	boven-
gemeentelijke	samenwerking,	gebaseerd	op	de	visie	Olmsted,	waarin	het	familienetwerkberaad	cen-
traal	 staat.	Dit	unieke	karakter	 van	Walcheren	voor	Elkaar/Porthos	en	de	daardoor	beperkte	moge-
lijkheden	tot	benchmarking	zorgen	er	echter	voor	dat	de	effectiviteit	van	deze	Walcherse	aanpak	ten	
opzichte	van	andere	gemeenten	moeilijk	aan	te	tonen	is.	
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Juist	vanwege	deze	unieke	positie	hadden	de	raden	meer	aandacht	moeten	besteden	aan	de	kaders	
voor	 de	 beleidsmatige,	 bedrijfsmatige	 en	 juridische	 inbedding	 van	 deze	 organisatie	 binnen	 de	 be-
stuurlijke	setting.	
De	rekenkamer	concludeert	o.a.dat:	

1. Er	geen	duidelijk	 beleidskader	of	kadernota	van	de	gemeenteraden	aanwezig	 is	 ten	aanzien	
van	Walcheren	voor	Elkaar	en	Porthos;	

2. De	bestuurlijk/juridische	aspecten	van	het	project	Walcheren	voor	Elkaar	en	uitvoeringsorga-
nisatie	Porthos	nog	altijd	niet	formeel	zijn	vastgelegd;	

3. Door	het	ontbreken	 van	 heldere	 samenwerkingsovereenkomsten	 er	 diverse	discussies	ont-
staan,	welke	afleiden	van	de	uitvoering	van	het	beleid	en	de	bedrijfsvoering	van	 	Porthos	 in	
zijn	geheel	en	de	rechtmatigheid	ervan	ernstig	kunnen	hinderen;	

4. Het	monitoren	en	benchmarken	van	de	decentralisaties	Wmo	en	Jeugd	met	andere	gemeen-
ten,	door	het	unieke	karakter	van	het	Sociaal	Domein	op	,Walcheren	tot	op	heden	onmogelijk	
is	door	het	niet	aansluiten	op	het	landelijke	systeem	van	VNG,	KING	en	CBS;	

5. Door	het	ontbreken	van	een	kadernota	voor	dit	bovengemeentelijke	samenwerkingsverband		
er	geen	reglement	voor	handen	 is	waarin	de	raden	hebben	aangegeven	hoe	zij	door	de	ver-
schillende	 stuurgroepen	 en	 andere	 betrokken	 overlegorganen	 en	 platforms	 adequaat	 geïn-
formeerd	willen	worden;	

6. De	colleges	onvoldoende	gebruik	maken	van	de	actieve	 informatieplicht	om	de	raden	zo	te	
informeren	dat	 zij	 hun	 controlerende	 taak	naar	behoren	kunnen	uitvoeren	en	 zij	 regelmatig	
verrast	worden	door	actuele	ontwikkelingen	;	

7. De	overheaddiscussie	 nog	 altijd	 niet	 is	 afgerond,	waardoor	onduidelijkheid	bestaat	over	de	
werkelijke	kosten	van	de	uitvoeringsorganisatie	Porthos,	waardoor	het	voor	de	 raden	op	dit	
moment	niet	mogelijk	is	hun	controlerende	taak	naar	behoren	uit	te	voeren;	

8. Door	 het	 ontbreken	 van	 samenwerkingsovereenkomsten	 en	 de	 niet-afgeronde	 overhead-
discussie	het	risico	bestaat	dat	de	voorziene	begrotingstekorten	bij	Porthos	leiden	tot	een	fi-
nanciële	discussie	tussen	de	drie	gemeenten.	

9. De	in	2014	opgestelde	Businesscase	Portos	wijkt	zeer	fors	af	van	de	werkelijkheid.	
10. Er	 veel	 (Zeeuwse)	 Regionale	 overlegplatformen	 zijn	 in	 het	 sociale	 domein,	 waarbij	 samen-

hang,	duidelijkheid,	transparantie,	verantwoordelijkheid	en	slagkracht	onvoldoende	tot	uiting	
komt.	

	
De	rekenkamer	 is	van	mening	dat	door	het	vooral	centraal	stellen	van	het	klantperspectief	 in	zowel	
de	Pentekening	als	de	opzet	van	de	business	case	Porthos	 (en	het	ontwerp	voor	het	samengevoegd	
backoffice)	de	governance	onvoldoende	is	ingericht.	
	
De	 eindconclusie	 van	de	 rekenkamer	 luidt	 dan	ook	dat	de	 raden	hun	 kaderstellende	en	 controle-
rende	rol	onvoldoende	uitvoeren	cq.	onvoldoende	uit	kunnen	voeren.	
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Aanbevelingen	rekenkamer:	
1. Stel,	zoals	eerder	geadviseerd	in	het	rekenkamerrapport	“Quickscan	Orionis”,	voor	de	aanstu-

ring	 van	 verbonden	 partijen,	 waaronder	 alle	 intergemeentelijke	 samenwerkingsvormen	 val-
len,	een	Kadernota	Verbonden	Partijen	op1;	

2. Vul	 de	 Pentekening	 aan	met	 een	 beleidskader	 van	 de	 drie	 gemeenteraden,	 waarin	 de	 be-
leidsvisie,	 sturingsindicatoren	en	de	 governance-afspraken	 ten	aanzien	 van	het	project	Wal-
cheren	voor	Elkaar	en	de	uitvoeringsorganisatie	Porthos	zijn	opgenomen;	

3. Stel	voor	uitvoeringsorganisatie	Porthos	een	nieuwe,	bijgestelde	Businesscase	op.	
4. Leg	afspraken	m.b.t.	de	overheadvergoeding	eenduidig	vast;		
5. Stel	 voor	 het	 project	 Walcheren	 voor	 Elkaar	 en	 uitvoeringsorganisatie	 Porthos	 een	 advies-

commissie	 en	 een	 auditcommissie	 in	 zoals	voorgesteld	 in	de	modelverordening	van	de	VZG	
en	maak	 een	duidelijk	 reglement	 voor	 deze	 commissies	met	 taken	 en	bevoegdheden,	 zodat	
bestuurders	optimaal	voorbereid	hun	bestuurlijke	taken	kunnen	uitvoeren;	

6. Maak	 duidelijke	 afspraken	 met	 betrekking	 tot	 de	 informatievoorziening	 vanuit	 het	 project	
Walcheren	 voor	 Elkaar	 en	 Porthos	 richting	 de	 gemeenteraden.	Dergelijke	 afspraken	 kunnen	
worden	vastgelegd	in	een	reglement	van	orde	en/of	Kadernota	verbonden	partijen;	

7. Verbeter	de	informatievoorziening	via	de	actieve	informatieplicht;	
8. De	werkgroep	Monitoring	Sociaal	Beleid	dient	bij	de	ontwikkeling	van	een	Walchers	monito-

ringssysteem	te	blijven	streven	naar	aansluiting	bij	landelijke	monitoringssystemen	om	op	die	
manier	benchmarking	mogelijk	te	maken;		

9. De	taken	en	bevoegdheden	van	de	Regionale	Commissie	Walcheren	aanpassen	zoals	voorge-
steld	in	de	Notitie	“Bovengemeentelijke	samenwerking	en	de	Regionale	commissie	Walcherse	
aangelegenheden”	(dd.	31	maart	2016)	ten	behoeve	van	de	versterking	van	de	positie	van	de	
gemeenteraden	in	de	besluitvorming	binnen	intergemeentelijke	samenwerkingsvormen.	

10. Beoordeel	 de	 regionale	 overlegplatformen	 m.b.t.	 het	 sociale	 domein	 op	 nut	 en	 noodzaak,	
toegevoegde	waarde		en	kom	tot	een	meer	effectief	en	efficiënt	overleglandschap.	

11. Tot	 slot	 kwamen	we	 in	ons	nawoord	op	deze	 laatste	aanbeveling:	zorg	 dat	 er	 sprake	 is	 van	
een	tijdige,	afgestemde	en	uniforme	informatievoorziening	van	de	colleges	aan	de	gemeen-
teraden	op	dit	(en	vergelijkbare)	dossiers.	

	
	
	

                                                             
 

 

 

 
1 In Middelburg is de  Notitie Verbonden Partijen vastgesteld op 26 september 2016. 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding	

Het	rijk	heeft	de	afgelopen	jaren	de	taken	uit	de	Jeugdzorg,	Wmo	en	Participatiewet	aan	de	gemeenten	
overgedragen.	Daardoor	is	er	veel	veranderd.	Inwoners	moeten	zelfredzaam	zijn	en	hun	eigen	kracht(en)	
moeten	 worden	 versterkt.	 Gemeenten	moeten	 de	 nieuwe	 taken	 dichter	 bij	 hun	 inwoners	 brengen	 en	
deze	taken	goedkoper	en	doelmatiger	uitvoeren.	
Dit	 rekenkameronderzoek	gaat	over	twee	van	de	drie	decentralisaties	op	het	gebied	van	het	sociaal	
domein,	namelijk	de	 transities	 jeugdzorg	en	de	 transitie	WMO/AWBZ	(verder	 te	noemen:	2	D’s).Om	
het	onderzoek	niet	te	complex	te	maken	en	overzichtelijk	te	houden	is	er	voor	gekozen	om	de	derde	
grote	decentralisatie,	op	het	gebied	van	werk	&	inkomen	(Participatiewet),	niet	in	dit	onderzoek	mee	
te	nemen,	ook	de	ontwikkelingen	 rondom	zorgleerlingen	 in	het	onderwijs	 (Passend	onderwijs)	wor-
den	buiten	beschouwing	gelaten.	
De	rekenkamer	beperkt	zich	in	dit	onderzoek	dus	tot	de	transformatie	jeugdzorg	en	WMO/AWBZ,	de	
2	D’s.	

1.2 Aanleiding	onderzoek	

De	recentelijke	decentralisaties	in	het	sociale	domein	nemen	een	grote	rol	in	binnen	de		gemeenten,	
zowel	 landelijk	als	op	Walcheren.	Per	1	 januari	2015	 is	een	aantal	belangrijke	wetswijzigingen	door-
gevoerd.		Het	onderzoeksonderwerp	is	de	afgelopen	periode	dan	ook	door	meerdere	gemeenteraads-
fracties	voorgedragen.		
Nu	 de	 decentralisaties	 langzaam	 aan	 vastere	 vormen	 beginnen	 te	 krijgen	 is	 dit	 een	 goed	moment	
voor	een	rekenkameronderzoek.	

1.3 Onderzoeksdoelstelling	

Het	onderzoek	 is	er	op	gericht	na	 te	gaan	hoe	de	decentralisaties	 jeugdzorg	en	Wmo/AWBZ	binnen	
de	gemeenten	Middelburg	en	Vlissingen	invulling	hebben	gekregen,	zowel	procesmatig	als	financieel,	
en	in	hoeverre	de	raden	hierbij	in	staat	zijn	hun	kader	stellende	en	controlerende	rol	uit	te	voeren.	

1.4 Onderzoeksvragen	

De	hoofdvraag	voor	dit	onderzoek	naar	beide	transities	is	drieledig:	
	

1. Hoe	 is	 binnen	 de	 gemeenten	 Middelburg	 en	 Vlissingen	 invulling	 gegeven	 aan	 de	 transities	
Jeugdzorg	en	Wmo/AWBZ?	

2. Hoe	ziet	de	financiële	invulling	van	deze	transities	eruit?	
3. In	hoeverre	 is	de	gemeenteraad	voldoende	in	positie	gebracht	om	zijn	kaderstellende	en	con-

trolerende	 rol	 naar	 behoren	 te	 vervullen,	 zowel	 lokaal	 als	 in	 regionaal	 verband?	 En	hoe	 kan	
deze	rol	in	de	toekomt	versterkt	worden?	
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Deze	hoofdvragen	zijn	verdeeld	in	veertien	deelvragen:	
Algemene	invulling	transities	

1. Hoe	ziet	het	proces	van	maatschappelijke	ondersteuning	door	gemeenten	op	het	gebied	van	
Jeugdzorg	en	Wmo/AWBZ	eruit?	

2. Wie	zijn	de	spelers?	
3. Hoe	zijn	de	rollen/taken	verdeeld	 tussen	deze	verschillende	spelers,	maar	ook	 tussen	de	ge-

meenten?	
4. Zijn	de	doelgroepen	(en	een	eventuele	overlap	daartussen)	in	kaart	gebracht?	
5. Hoe	is	de	lokale	en	regionale	samenwerking	vorm	gegeven?	
6. Wat	is	de	rol	van	Porthos	in	dit	geheel?	

	
Financiële	invulling	transities	

7. Hoe	lopen	de	geldstromen	tussen	Rijk,	gemeenten	en	uitvoeringsorganisaties?	
8. Is	het	duidelijk	hoe	de	kosten	voor	directe	en	indirecte	zorg	zich	tot	elkaar	verhouden?	
9. Hoe	verloopt	de	kostentoedeling	naar	gemeenten?	
10. Wat	is	het	effect	van	een	“centrumgemeente”	(Vlissingen)?	

	
Kaderstellende	en	controlerende	rol	van	de	raad	

11. Wat	zijn	de	sturings-	en	controlerende	mogelijkheden	van	de	raad	bij	de	2D-transities?	
12. Hoe	is	het	proces	van	kaderstelling	tot	nu	toe	verlopen	en	welke	rol	speelde	de	gemeenteraad	

daarbij?	
13. Op	welke	wijze	is	de	raad	in	staat	gesteld	zijn	controlerende	rol	optimaal	te	vervullen?	En	hoe	

heeft	de	raad	deze	rol	vervuld?	
14. Welke	 sturingsmogelijkheden	heeft	 de	 gemeenteraad	 ten	 aanzien	 van	 de	 transities,	 en	 ‘aan	

welke	knoppen’	kan	de	raad	dan	draaien	(met	name	in	het	kader	van	beleidsplan(nen),	veror-
deningen,	budgetrecht/begroting)?	

1.5 Onderzoeksaanpak	

De	methode	van	onderzoek	bestaat	uit	zes	stappen:	
1. Literatuurstudie.		
2. Richtinggevend	 gesprek:	 ter	 oriëntatie	 is	 een	 aantal	 verkennende	 gesprekken	 gevoerd	 met	 de	

voor	dit	onderzoek	toegewezen	contactpersoon	voor	beide	gemeenten.		
3. Dossieronderzoek.		
4. Interviews:	 er	 zijn	 9	 interviews	 gehouden.	 Van	 de	 interviews	 is	 een	 verslag	 gemaakt,	 dat	 voor	

commentaar	is	voorgelegd	aan	de	geïnterviewden.	In	de	bijlage	is	een	lijst	van	de	geïnterviewde	
personen	opgenomen.	

5. Rapportage:	 na	 completering	 van	 de	 gegevens	 is	 het	 conceptrapport	 geschreven	 en	 afgestemd	
met	de	rekenkamercommissie	Veere.	

6. Wederhoor:	 De	 conceptrapportages	 zijn	 voorgelegd	 aan	 de	 Colleges	 van	 B&W.	 Beide	 colleges	
hebben	een	commentaar	geschreven	dat	als	bijlage	is	toegevoegd	aan	dit	rapport	en	op	dit	com-
mentaar	heeft	de	Rekenkamer	gereageerd	met	een	nawoord.	
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1.6 Afbakening	van	het	onderzoek	

De	 rekenkamer	 beperkt	 zich	 in	 dit	 onderzoek	 tot	 de	 transformatie	 jeugdzorg	 en	WMO/AWBZ,	 de	 2	
D’s.	Dit	onderzoek	gaat	 vooral	over	de	governance,	de	beleidsmatige	en	bestuurlijke	kant	m.b.t.	de	
2D’s.	De	rekenkamer	heeft	tijdens	het	onderzoek	kennis	genomen	van	de	rapporten	van	KplusV	(over	
Walcheren	voor	Elkaar)	en	BMC	(m.b.t.	het	functioneren	van	Porthos)	en	legt	relaties	naar	deze	rap-
porten	waar	dit	relevant	is.	Het	onderzoek	dat	de	gemeenteraad	Middelburg	het	afgelopen	jaar	heeft	
uitgevoerd	 (“De	gemeenteraad	 op	 zoek	 naar	 het	 verhaal	 achter	 de	 cijfers	 van	Wmo	en	 Jeugdhulp”)	
gaat	juist	meer	in	op	de	inhoudelijke	aspecten	(kwaliteit	van	de	zorg)	van	de	decentralisaties.	

1.7 Leeswijzer	

Dit	 rapport	 bestaat	 uit	 vier	 hoofdstukken,	 naast	 het	 wederhoor	 en	 nawoord.	 Voor	 dit	 inleidende	
hoofdstuk	1	heeft	u	reeds	de	samenvatting,	conclusies	en	aanbevelingen	aangetroffen.	In	hoofdstuk	2	
staan	de	kaderstelling,	het	beleid	en	de	beleidsontwikkeling	centraal.	 In	hoofdstuk	3	wordt	de	prak-
tijk	 rondom	 ons	 onderzoeksonderwerp	 in	 beeld	 gebracht	 en	 	 in	 hoofdstuk	 vier	 	 worden	 de	 onder-
zoeksvragen	 puntsgewijs	 behandeld	 en	 aansluitend	 de	 bevindingen	 weergegeven.	 In	 hoofdstuk	 5	
worden	de	conclusies	en	aanbevelingen	uiteengezet.	

Zoals	gebruikelijk	sluiten	we	af	met	het	wederhoor	van	het	college	en	het	nawoord	van	de	rekenka-
mer.	
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2 Definities	&	Kaders	
2.1 Inleiding	

De	decentralisaties	van	de	 jeugdzorg,	de	extramurale	AWBZ-taken	(o.a.	dagbesteding),	enkele	taken	
ingevolge	de	Zorgverzekeringswet	(ZVW)	(o.a.	jeugd-ggz)	en	taken	op	het	gebied	van	werk	&	inkomen	
hebben	in	de	afgelopen	jaren	vorm	gekregen	en	per	1	januari	2015	zijn	de	Jeugdwet	en	de	Wmo	2015	
en	de	Participatiewet	daadwerkelijk	in	werking	getreden.	Hiermee	is	de	transitiefase	afgerond	en	zijn	
gemeenten	terecht	gekomen	in	het	zogenaamde	transformatieproces;	een	inhoudelijk	veranderings-
proces	dat	moet	 leiden	 tot	meer	participatie	 en	 vergroting	 van	de	eigen	 kracht	 van	de	burger,	 een	
snellere	en	meer	integrale	aanpak	van	sociale	problematiek,	liefst	dicht	bij	huis,	meer	slimme	combi-
naties	 in	 de	 uitvoering	 om	 echte	 resultaten	 te	 bereiken,	 en	 het	 voorkomen	 van	 zware	 zorg	 in	 de	
tweede	lijn.	
De	stelselwijzigingen	zijn	erop	gericht	dat:	

• mensen	sneller	geholpen	worden	bij	hun	zorg-	of	ondersteuningsvragen;	

• mensen	 zorg	 en	 ondersteuning	 krijgen	 die	 zo	 nauw	 mogelijk	 aansluit	 op	 hun	 persoonlijke	
(thuis)situatie,	mogelijkheden	en	netwerk;	

• mensen	die	anderen	zorg	of	hulp	(willen)	bieden,	daarvoor	alle	ruimte	en	steun	krijgen;	
• de	omvang	en	de	kosten	van	de	verzorgingsstaat	beperkt	worden.	

Dit	vraagt	onder	meer	om:	
• het	anders	organiseren	van	de	toegang	tot	collectief	gefinancierde	zorg	en	ondersteuning;	
• meer	samenhang	in	het	aanbod	van	zorg,	jeugdhulp	en	ondersteuning;	

• meer	en	betere	samenwerking	tussen	professionele	en	vrijwillige	zorgverleners	en	mantelzor-
gers;	

• passende	ondersteuning	van	mantelzorgers	en	zorgvrijwilligers;	

• aansluiten	bij	de	talenten/mogelijkheden	van	mensen	zonder	evt.	beperkingen	uit	het	oog	te	
verliezen;	

• meer	 zorgdiensten,	 voorzieningen	en	hulpmiddelen	die	mensen	 in	 staat	 stellen	 thuis	 te	blij-
ven	wonen;	

• meer	ruimte	en	stimulans	voor	zorginitiatieven	van	particulieren.	

2.2 Wettelijke	kaders	

Hieronder	zijn	in	het	kort	de	belangrijkste	wettelijke	kaders	rondom	de	decentralisaties	samengevat:	
Nieuwe	Wmo	2015	(overgang	AWBZ	naar	Wmo)	
Taken	op	het	gebied	van	begeleiding	en	ondersteuning	van	burgers	en	beschermd	wonen	gaan	over	
vanuit	 de	Algemene	Wet	Bijzondere	 Ziektekosten	 (AWBZ)	naar	 de	Wmo	 (Wet	maatschappelijke	on-
dersteuning).	Parallel	gaan	de	extramurale	verpleging,	een	groot	deel	van	de	persoonlijke	verzorging	
en	de	langdurige	Geestelijke	Gezondheidszorg	(GGZ)	naar	de	Zorgverzekeringswet	(Zvw).	Tot	slot	gaat	
de	zorg	voor	mensen	die	blijvend	behoefte	hebben	aan	24	uur	per	dag	zorg	en/of	permanent	toezicht	
over	naar	de	wet	langdurige	zorg	(Wlz).	
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Jeugdwet	2015	
Met	de	 invoering	van	de	 Jeugdwet	gaan	de	 taken	van	de	verschillende	Bureaus	 Jeugdzorg	over	 van	
provincies	naar	de	gemeenten.	Andere	nieuwe	taken	voor	gemeenten	zijn	de	gesloten	jeugdzorg	(ook	
jeugdzorgplus	genoemd),	de	jeugd-geestelijke	gezondheidszorg,	de	jeugdbescherming	en	de	jeugdre-
classering	en	de	zorg	voor	licht	verstandelijk	gehandicapte	jongeren.	Een	andere	nieuwe	verantwoor-
delijkheid	voor	gemeenten	is	afstemming	met	het	onderwijs	over	het	Passend	Onderwijs.	
Participatiewet	2015	
De	participatiewet	bundelt	3	bestaande	regelingen	over	werk	en	 inkomen.	De	wet	werk	en	bijstand	
(WWB),	 de	wet	 sociale	werkvoorziening	 (Wsw)	 en	 een	 deel	 van	 de	Wajong.	 De	Wsw	 blijft	 bestaan	
maar	 vanaf	 1	 januari	 2015	 kan	 niemand	meer	 instromen	 in	 de	Wsw.	Mensen	 die	 voorheen	 in	 aan-
merking	zouden	komen	voor	de	Wsw	zijn	vanaf	2015	aangewezen	op	de	Participatiewet.	Ook	de	Wa-
jong	blijft	bestaan	maar	is	vanaf	2015	alleen	nog	toegankelijk	voor	jonggehandicapten	die	volledig	en	
duurzaam	arbeidsongeschikt	zijn.	

2.3 Gemeentelijk	beleidskader	

De	 vigerende	 kadernota	Wmo	 en	 de	 Pentekening	 vormen	 gezamenlijk	 de	 gemeentelijke	 beleidska-
ders	voor	de	Wmo	2015.	
De	 Pentekening	 formuleert	 de	 uitgangspunten	 voor	 de	 toegang	 tot	 ondersteuning	 en	 zorg	 en	 het	
klantproces	 in	 het	 sociaal	 domein.	 Het	 gaat	 om	 inhoudelijke	 uitgangspunten,	 waarden,	 gedrag	 en	
rollen,	die	met	ingang	van	2015	zichtbaar	moeten	zijn	in	de	uitvoering.	Het	college	baseert	de	uitvoe-
ringsaspecten,	zoals	verordening	en	beleidsregels,	op	de	kaders	uit	de	Pentekening.			
Pentekening	‘het	klantproces	op	Walcheren	in	het	sociale	domein’	
In	de	voorbereiding	op	de	nieuwe	taken	hebben	de	Walcherse	Colleges	een	pakket	aan	inhoudelijke	
kaders	 uitgewerkt.	 Deze	 zijn	 een	 aanvulling	 op	 en	 verdieping	 van	 de	 kaders	 die	 in	 oktober	 2012	 al	
door	 de	Walcherse	 gemeenteraden	 werden	 vastgesteld	 (Houtkoolschets),	 en	 hebben	 geleid	 tot	 de	
Pentekening.		
Het	gaat	om	ruim	60	kaders,	die	inzicht	geven	in	hoe	straks	de	toegang	tot	ondersteuning	en	zorg	zal	
lopen,	hoe	de	loketstructuur	er	uit	zal	zien,	en	welk	gedrag	en	welke	waarden	terug	moeten	komen	in	
het	 bieden	 van	 zorg	 en	 ondersteuning.	 De	 Pentekening	 gaat	 over	 de	 stappen	 die	 gezet	worden	 als	
iemand	ondersteuning	of	zorg	nodig	heeft,	de	criteria	die	bepalen	of	 iemand	wel	of	niet	 in	aanmer-
king	komt	voor	ondersteuning	en	zorg	en	waar	iemand	met	zijn	vragen	en	zorgen	terecht	kan.		
In	de	Pentekening	worden	de	volgende	uitgangspunten	van	de	Walcherse	gemeenten	genoemd:	

• Walchers	optrekken	
De	gemeenten	op	Walcheren	streven	naar	een	gezamenlijk	beleidskader	en,	waar	dat	meer-
waarde	biedt	met	oog	op	efficiëntie,	naar	een	gezamenlijke	uitvoering	in	het	sociaal	domein.	
De	 gemeenten	 zijn	 zelf	 eindverantwoordelijk:	 voor	 de	 visie,	 de	 resultaten	 die	 behaald	wor-
den,	en	voor	de	budgetten.	

• Eén	integraal	sociaal	domein	
De	gemeenten	op	Walcheren	willen	toe	naar	één	regeling	voor	het	sociale	domein.	Daarmee	
wordt	bedoeld	dat	de	gemeenten	en	haar	partners	dezelfde	houding	aannemen	naar	en	de-
zelfde	waarden	toepassen	bij	alle	inwoners.	Het	betekent	ook	dat	bij	vragen	naar	ondersteu-
ning	en	zorg	zo	breed	gekeken	wordt	als	nodig	geacht	wordt.		
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• Openstaan	voor	mensen	
De	 gemeenten	 op	Walcheren	 kiezen	 voor	 een	 dialoog	 gestuurde	 aanpak.	 Ondersteuning	 en	
zorg	worden	dus	niet	in	beslisbomen	vastgesteld	maar	krijgen	vorm	in	een	dialoog	tussen	pro-
fessional	en	klant	en	zijn	omgeving	en	waar	dat	aan	de	orde	 is,	met	de	gemeentelijke	verte-
genwoordigers.	Daarbij	past	een	open	houding.		

• Keuzevrijheid	behouden	
De	 Walcherse	 gemeenten	 willen	 zoveel	 mogelijk	 keuzevrijheid	 garanderen.	 Zij	 zullen	 een	
breed	 scala	aan	aanbieders	 contracteren,	opdat	mensen	de	aanbieder	kunnen	kiezen	die	bij	
hen	past.	

• Respect	voor	de	professionele	inzet	
De	 gemeenten	 op	Walcheren	 beseffen	 dat	 van	 de	werkvloer	 veel	wordt	 verwacht:	 zowel	 in	
wat	 zij	 tegenkomen	 (aard	 van	 de	 problematiek)	 als	 wat	 van	 hen	 gevraagd	wordt	 (vergaand	
samenwerken	met	andere	organisaties,	reflecteren	op	hun	professionele	instelling,	resultaat-
gericht	werken).	 De	 gemeenten	 vertrouwen	 er	 op	 dat	 de	 professionals	 de	 juiste	 intrinsieke	
motivatie	 hebben	en	met	 respect	 voor	 de	 eigen	 kracht	 en	wil	 van	mensen,	willen	bijdragen	
aan	 zelfredzaamheid,	 deelname	 aan	 de	 samenleving	 en	 veilig	 en	 gezond	 opgroeien	 en	 oud	
worden.	

• Politieke	verantwoordelijkheid	nemen	
De	 gemeenten	 willen	 bovenal	 hun	 verantwoordelijkheid	 nemen.	 Dat	 betekent	 dat	 de	 ge-
meenten	 inzicht	moeten	kunnen	hebben	 in	wat	er	gebeurt	en	wat	de	resultaten	zijn.	Omdat	
het	College	op	het	niveau	van	de	individuele	persoon	besluit	welke	voorzieningen	beschikbaar	
gesteld	worden,	moet	het	College	op	casusniveau	kunnen	volgen	of	die	voorzieningen	 inder-
daad	bijdragen	aan	zelfredzaamheid,	deelname	aan	de	samenleving,	veilig	opgroeien,	et	cete-
ra.	Wat	 dat	 betekent	 voor	 informatiesystemen	 en	 dergelijke	 is	 nu	 nog	 niet	 duidelijk.	Wel	 is	
duidelijk	dat	de	gemeente	steekproefsgewijs	op	casusniveau	grondig	zal	volgen	en	toetsen	of	
gewerkt	wordt	zoals	met	het	beleid	bedoeld	werd.		

• Ruimte	voor	professioneel	handelen,	mits		
De	gemeenten	op	Walcheren	verwachten	van	de	professionals	dat	zij	doen	wat	nodig	is,	niet	
meer,	niet	minder.	Daartoe	zullen	de	gemeenten	de	ruimte	voor	het	professioneel	handelen	
vergroten.		

• Partnerschap	met	de	andere	regisseurs	
De	 rol	 van	 de	 gemeenten	 zal	 door	 de	 decentralisaties	 sterk	 groeien,	maar	 gemeenten	 gaan	
zeker	 niet	 over	 álle	 ondersteuning	 en	 zorg.	 De	Walcherse	 gemeenten	 zijn	 zich	 daar	 bewust	
van.	 De	 ambitie	 van	 de	 gemeenten	 is	 om	 partnerschap	met	 de	 andere	 regisseurs	 verder	 te	
ontwikkelen.	Prioriteit	 ligt	bij	 	het	onderwijs,	de	huisartsen,	de	 zorgverzekeraars	en	het	Vei-
ligheidshuis.	

De	drie	 gemeenten	op	Walcheren	gebruiken	dus	dezelfde	 inhoudelijke	 kaders.	Dat	betekent	dat	de	
uitgangspunten	voor	mensen	op	Walcheren	dezelfde	zijn.	In	de	praktijk	zullen	er	verschillen	zijn:	om-
dat	de	gemeenten	sommige	zaken	aanpassen	aan	de	 lokale	situatie,	en	omdat	de	ondersteuning	en	
zorg	aangepast	wordt	per	persoon	(“couleur	locale”).		
	

2.4 Normenkader	

De		volgende	rapporten	dienen	als	normenkader:			
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• Aan	de	slag	met	gemeenschappelijke	regelingen,	Werkgroep	Verbonden	Partijen,	VZG,	2009)	
Eind	 2007	 heeft	 het	 VZG-bestuur	 een	 werkgroep	 verbonden	 partijen	 ingesteld.	 Het	 VZG-
bestuur	heeft	deze	werkgroep	gevraagd	om	concrete	voorstellen	te	doen	die	leiden	tot	verbe-
tering	in	de	governance	van	Gemeenschappelijke	Regelingen. De	werkgroep	heeft	zich	gericht	
op	de	vijf	aspecten	van	Good	Governance,	te	weten	organisatie,	sturing,	beheersing,	verant-
woording	en	toezicht.	

• Aanpak	 voor	 een	 goede	 samenwerking	 tussen	 gemeenten	 en	 gemeenschappelijke	 regelin-
gen,	Werkgroep	Verbonden	Partijen,	VZG,	2015)	
Dit	 rapport	 volgt	 het	 eerdere	 rapport	 ‘Aan	 de	 slag	met	 gemeenschappelijke	 regelingen’	 op.	
Het	VZG-bestuur	 vond	het	 in	 2014	 raadzaam	om	dat	 rapport	 te	 actualiseren.	Het	 evalueren	
van	de	VZG-richtlijn	was	ook	onderdeel	van	de	opdracht. Dit	rapport	heeft	als	doel	om	de	on-
derlinge	samenwerking	te	verbeteren	en	de	relatie	te	versterken,	door	het	maken	van	heldere	
samenwerkingsafspraken	 waarbij	 de	 rollen	 van	 zowel	 de	 opdrachtgever	 als	 opdrachtnemer	
duidelijk	zijn	vastgelegd.		

	
Het	BBV	definieert	een	verbonden	partij	als	een	privaatrechtelijke	of	een	publiekrechtelijke	organisa-
tie,	waarin	de	provincie	–	onderscheidenlijk	de	gemeente	–	een	bestuurlijk	en	een	financieel	belang	
heeft.	Bij	 verbonden	partijen	gaat	het	om	samenwerking	 tussen	gemeenteraden	en/of	 tussen	colle-
ges	en/of	tussen	burgemeesters.			
Hoewel	Walcheren	voor	Elkaar	en	Porthos	geen	gemeenschappelijke	regeling	 (GR)	zijn,	valt	deze	 in-
tergemeentelijke	samenwerking	wel	onder	de	definitie	van	een	verbonden	partij	zoals	bedoeld	door	
de	VZG.		
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3 Decentralisaties	in	de	praktijk	
3.1 Inleiding	

Voorafgaand	 aan	de	decentralisaties	waren	er	 al	 voor	 2015	 verschillende	ontwikkelingen	 gaande	 in	
het	sociale	domein	op	Walcheren	en	 in	Zeeland.	Onder	andere	door	het	samenvoegen	van	 loketten	
(Vraagpunt	en	Porthos,	Werkplein,	Veiligheidshuis),	samenwerking	van	professionals	in	netwerken	in	
plaats	van	ketens,	multidisciplinaire	teams,	 introduceren	van	oplossingsgerichte	gesprekstechnieken	
en	 handelingsmethoden,	 introduceren	 van	 eigen	 kracht	 –	methoden	 als	 familienetwerkberaden	 bij	
opvoedproblemen,	 kleinschalige	 groepswoningen	 voor	 intramurale	 ouderenzorg,	 lumpsum	 financie-
ring	in	de	huishoudelijke	zorg	en	de	oprichting	van	Orionis	als	de	plek	voor	werk	en	inkomen. 

3.2 Walcherse	visie	op	decentralisaties	

Zoals	gezegd	is	de	Pentekening	een	aanvulling	op	en	verdieping	van	de	kaders	die	in	oktober	2012	al	
door	de	Walcherse	gemeenteraden	werden	vastgesteld	in	de	nota	“Het	klantproces	op	Walcheren	bij	
de	vier	decentralisaties:	Houtkoolschets”	(dd.	15	aug	2012).	
Hoewel	hier	 in	de	Houtskoolschets	 als	 in	de	Pentekening	niet	 direct	 aan	wordt	 gerefereerd,	 zijn	de	
uitgangspunten	in	deze	nota’s	geïnspireerd		op	de	methode	Signs	of	Safety.		
	

Signs	of	Safety	richt	zich	op	gezinnen	waar	(vermoedelijk)	sprake	is	van	kindermishandeling.	De	aan-
pak	is	ontwikkeld	vanuit	onvrede	over	de	gebruikelijke	werkwijze	in	de	kinderbescherming.	Professio-
nals	worden	 bekritiseerd	 omdat	 ze	 of	 te	 sterk	 ingrijpen	 in	 gezinnen	 of	 niet	 voldoende	 doen	 om	 kin-
deren	tegen	hun	ouders	te	beschermen.	Daarnaast	vindt	er	een	ommekeer	plaats	 in	het	denken	over	
gezinnen:	professionals	zijn	niet	langer	alleen	gericht	op	de	tekorten	en	problemen	in	gezinnen,	maar	
ook	nemen	zij	sterke	kanten	en	hulpbronnen	meer	in	ogenschouw.	Signs	of	Safety	komt	hieraan	tege-
moet	en	biedt	een	werkwijze	voor	professionals	in	de	kinderbescherming, waarmee	zij	een	samenwer-
kingsrelatie	met	ouders	kunnen	opbouwen	zodat	zij	gezamenlijk	de	veiligheid	en	het	welzijn	van	het	
kind	kunnen	bevorderen.	
Het	 belangrijkste	 doel	 van	 Signs	 of	 Safety	 is	 hulpverleners	 ondersteunen	 bij	 het	 opbouwen	 van	 een	
partnerschap	met	 gezinnen	waar	 (vermoedelijk)	 sprake	 is	 van	 kindermishandeling.	 Er	 is	 sprake	 van	
partnerschap	wanneer	zowel	de	instelling	als	het	gezin	meewerkt	om	specifieke,	wederzijds	overeen-
gekomen	doelen	te	bereiken.	

	
Signs	of	Safety	is	in	de	praktijk	ontwikkeld	op	basis	van	ervaringen	van	professionals	in	de	jeugdzorg	
en	de	kinderbescherming	in	West-Australië.	De	benadering	is	 in	diverse	andere,	voornamelijk	Angel-
saksische,	landen	geïmplementeerd.		
De	langstlopende	en	meest	volledige	implementatie	van	Signs	of	Safety	is	in	Olmsted	County	(Minne-
sota,	USA).	De	 aanpak	wordt	 sinds	 2006	op	 enkele	 plekken	 in	Nederland	 geïmplementeerd.	De	Bu-
reaus	 Jeugdzorg	Drenthe	en	 Zeeland	waren	de	 eersten	 in	Nederland	die	 gebruik	maakten	 van	deze	
benadering	om	aangemelde	gezinnen	te	onderzoeken	en	te	begeleiden.	
Op	Walcheren	 was	 het	 de	 kinder-	 en	 vertrouwensarts	 Eric	 Sulkers	 die	 op	 zoek	 is	 gegaan	 naar	 een	
succesvolle	methode	voor	Jeugdzorg.	In	2008	introduceerde	hij	de	‘Signs	of	Safety’	en	het	gebruik	van	
de	netwerkberaden	uit	het	Amerikaanse	Olmsted	 in	Zeeland	en	paste	die	o.a.	 toe	bij	het	Algemeen	
Meldpunt	Kindermishandeling	(AMK).		
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Vanaf	medio	 2009	 zijn	 vertegenwoordigers	 van	 verschillende	organisaties	 uit	 het	 voorliggende	 veld	
regelmatig	bijeengekomen	als	de	’Stuurgroep	Signs	of	Well-being,	Signs	of	Safety	en	Familie	netwerk	
beraad’	 (o.a.	GGD,	 Zorgstroom,	MWW,	MeeZeeland,	 Klaverblad,Taskforce	 Jeugd).	 Van	 hieruit	 is	 ge-
werkt	aan	verkenning	en	doorontwikkeling	van	de	methode	en	het	formuleren	en	communiceren	van	
een	gemeenschappelijke	visie	binnen	het	Zeeuwse	jeugdnetwerk.	Bovendien	zijn	er	door	de	Provincie	
Zeeland	 stimuleringsmaatregelen	 voor	 de	 invoering	 van	 de	 methodieken	 Signs	 of	 Safety,	 Signs	 of	
Wellbeing	 en	 Familie	 Ontmoetingen	 op	 lokaal	 niveau	 ter	 beschikking	 gesteld,	 en	 zijn	 de	methoden	
onderdeel	 gemaakt	 van	 de	 opvoedingsondersteuning	 zoals	 die	 vanuit	 de	 Centra	 Jeugd	 en	 Gezin	
(CJG’s)	geboden	werd.	
De	Walcherse	 gemeenten	 hebben	 zich	 vervolgens	 bij	 het	 opstellen	 het	 nieuwe	 gemeentelijk	 beleid	
laten	inspireren	door	deze	manier	van	werken2.	

3.3 Walcherse	uitgangspunten	bij	decentralisaties	

De	eerder	genoemde	Pentekening	beschrijft	de	stappen	die	gezet	worden	als	 iemand	ondersteuning	
of	 zorg	 nodig	 heeft,	 de	 criteria	 die	 bepalen	 of	 iemand	wel	 of	 niet	 in	 aanmerking	 komt	 voor	 onder-
steuning	en	zorg	en	waar	iemand	met	zijn	vragen	en	zorgen	terecht	kan.	Hierbij	staat	het	netwerkbe-
raad	(gebaseerd	op	methode	“Signs	of	Safety”)	centraal.	
Het	familienetwerkberaad	is	binnen	de	jeugdzorg	geïntroduceerd	met	het	oog	op	betere	en	goedko-
pere	ondersteuning.	Het	is	ook	een	instrument	dat	de	principiële	uitgangspunten	bij	de	decentralisa-
ties	 -	mensen	zijn	eerst	 zelf	verantwoordelijk,	betrekken	van	de	omgeving,	ondersteuning	vanuit	de	
overheid	 is	aanvullend	op	de	eigen	kracht	 -	 concreet	en	uitvoerbaar	maakt.	De	uitkomsten	van	een	
netwerkberaad	worden	 in	 het	 ondersteuningsplan	 vastgelegd,	 dat	 de	basis	 is	 voor	 het	 verdere	 ver-
loop	van	het	klantproces	en	als	grondslag	dient	voor	individuele	verstrekkingen.		
In	de	Pentekening	worden	ten	aanzien	van	de	inwoners	van	de	drie	Walcherse	gemeenten	de	volgen-
de	uitgangspunten	gehanteerd:	

• De	Walcherse	gemeenten	hanteren	met	betrekking	 tot	de	nieuwe	taken	 in	het	kader	van	de	
decentralisaties	 voor	 alle	 inwoners	 hetzelfde	 beleid	 met	 de	 bijbehorende	 dienstverlening.	
Dienstverlening	wordt	dichtbij	de	inwoner	georganiseerd.	

• De	professionele	ondersteuning	is	aanvullend	op	wat	inwoners	zelf	kunnen.	

• Uitgangspunt	 is	 dat	 de	 inwoner	 zelf	 doet	wat	 hij	 zelf	 kan.	De	omgeving	 (het	 netwerk)	 biedt	
daar	in	ondersteuning.	

• Werken	met	een	ondersteuningsplan.	Daarin	staat	welke	doelen	gerealiseerd	worden	en	wie	
wat	gaat	doen.	Professionele	ondersteuning	is	aanvullend.	

• Voor	de	meest	kwetsbare	inwoners	blijft	een	vangnet	bestaan	met	passende	voorzieningen.	

                                                             
 

 

 
 

2 Walcheren voor Elkaar: de contouren van het Walcherse model (20 november 2013) 
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3.4 Sturingsmodel	Walcheren	

Bovenstaande	uitgangspunten	zijn	vertaald	naar	het	“sturingsmodel	Walcheren”	(zie	bijlage	1).	
De	Walcherse	 gemeenten	 hebben	 hierbij	 gekozen	 voor	 een	 zogenaamde	 loketstructuur,	 d.w.z.	 dat	
het	loket		voor	bewoners	de	(belangrijkste)	toegangspoort	tot	zorg	en	ondersteuning	is.	
De	loketstructuur	voor	het	sociaal	domein	is	opgebouwd	uit	de	volgende	elementen:	

• Porthos:	de	Walcherse	toegang	tot	zorg	en	ondersteuning.	Porthos	bestaat	uit	een	digitaal	en	
telefonisch	 loket,	 twee	 fysieke	 locaties,	één	bewegend	 loket	en	de	Walcherse	gemeentelijke	
backoffice	voor	Wmo	en	Jeugd.	Porthos	is	er	voor	alle	inwoners	van	Walcheren.		

• de	gebiedsteams:	voor	complexe	cases	en	cases	met	een	midden	risico	in	het	sociaal	domein.	
• Veilig	Thuis	(voorheen	AMHK):	voor	zaken	met	hoog	risico.	
• Orionis:	voor	werk	&	inkomen.	

Hierbij	gelden	de	volgende	uitgangspunten:		

• Een	integrale	benadering	voor	het	sociaal	domein.	Dit	houdt	in	dat	er	geen	apart	loket	is	voor	
jeugd	en	volwassenen.		

• Een	eenvoudige,	 laagdrempelige	 toegang:	 iedereen	mag	daar	binnen	wandelen	ongeacht	de	
vraag.	Er	worden	geen	onnodige	drempels	opgeworpen.	

• Een	 structuur	 om	 achter	 die	 ene	 toegang	 te	 kunnen	 differentiëren	 naar	 taken:	 Veilig	 Thuis	
voor	ernstig	huiselijk	geweld	en	kindermishandeling;	gebiedsteams	voor	complexe	cases	met	
veiligheidsrisico’s,	 Porthos	 Frontoffice	 voor	 klantondersteuning,	 Porthos	Backoffice	 voor	 ad-
ministratieve	processen	rond	beschikkingen.	Dus	niet	één	loketteam	dat	álles	aanpakt.	

• Mensen	niet	 te	dwingen	naar	Porthos	 loket	 te	gaan	omdat	mensen	ook	gebruik	kunnen	ma-
ken	van	hun	netwerk	en/of	rechtstreeks	een	willekeurige	professional	benaderen.	

De	oorsprong	van	deze	opzet	ligt	in	de	Wmo	Proeftuin	Middelburg	van	2005-2007.	Die	proeftuin	(ge-
financierd	door	VWS-VNG)	leidde	tot	Porthos	Middelburg,	dat	werd	doorontwikkeld	tot	Porthos	Wal-
cheren. Porthos	is	daarmee	de	samenvoeging	van	het	Wmo-loket	en	het	CJG	(Centrum	Jeugd	en	Ge-
zin)	op	Walcheren.	

3.5 Project	Walcheren	voor	Elkaar	

Om	de	gezamenlijke	verantwoordelijkheid	rondom	de	decentralisaties	en	de	Pentekening	te	borgen	is	
besloten	om	de	eerste	jaren	te	werken	met	een	stuurgroep	van	de	drie	Walcherse	gemeenten.	In	mei	
2015	is	daartoe	het	project	Walcheren	voor	Elkaar	van	start	gegaan.	
Deze	samenwerking	is	een	tussenoplossing	voor	de	eerste	vijf	jaar.	De	inschatting	is	dat	deze	periode	
nodig	zal	zijn	om	de	nieuwe	opzet	van	het	front-	en	backoffice	te	borgen.		
De	aansturing	van	de	decentralisaties	 in	het	sociale	domein	op	Walcheren	verloopt	dus	via	het	pro-
ject	“Walcheren	voor	Elkaar”.	Dit	project	is	op	bestuurlijk	niveau	opgebouwd	uit	drie	pijlers:	

			
1.	Beleid	>	Stuurgroep	Sociaal	Domein	(=bestuurlijk	opdrachtgever)	
2.	Uitvoering	Wmo/Jeugd	>	Stuurgroep	Porthos	en	uitvoeringsafdeling	Porthos	(gastgemeente	Veere)	
3.	Uitvoering	Participatiewet	>	DB+AB	Orionis	(=GR)	

 
De	 Stuurgroep	 Sociaal	 Domein	 is	 de	 bestuurlijke	 opdrachtgever	 van	 de	 projectleider,	 en	 is	 verant-
woordelijk	voor	het	nemen	van	besluiten	over	de	 inzet	van	het	 regionaal	werkbudget,	de	 integratie	
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sociaal	 domein	Walcheren,	 het	 voorleggen	 van	 inhoudelijke	 (beleids)voorstellen	 aan	 de	 3	 colleges,	
bestuurlijke	 afstemming,	 het	 stimuleren	 van	 inhoudelijke	 samenwerking,	monitoring	 en	 beleidsrap-
portages,	het	 jaarplan,	het	 inrichten	van	en	het	sturen	op	financieel	dashboard,	en	tenslotte	onder-
steuning	van	de	uitvoering	met	aandacht	voor	de	integratie	van	Orionis	en	Porthos3.	
De	drie	colleges	zijn	de	bestuurlijke	opdrachtgevers.	De	ambtelijk	opdrachtgever	 is	gedelegeerd	op-
drachtgever	namens	de	drie	gemeentesecretarissen,	en	is	verantwoordelijk	voor	de	bewaking	van	het	
project	als	geheel	en	de	aansturing	van	de	opdrachtnemer.	
De	 ambtelijk	 opdrachtnemer	 (is	 tevens	 projectleider)	 is	 verantwoordelijk	 voor	 de	 ontwikkelagenda,	
het	 leidinggeven	en	 sturen	op	de	 formatieve	 inzet	op	het	project,	 het	doen	 van	 voorstellen	 aan	de	
stuurgroep,	de	wekelijkse	afstemming	met	de	gemeenten,	een	eenduidige	sturing	op	het	sociaal	do-
mein	en	de	sturing	van	de	betrokken	beleidsmedewerkers.	
De	Stuurgroep	Sociaal	Domein	heeft	geen	formele	beslissingsbevoegdheid,	het	betreft	vooral	coördi-
natie	en	advies.	Zij	stellen	met	de	betrokken	wethouders	een	collegevoorstel	op,	maar	de	drie	colle-
ges	nemen	het	uiteindelijke	besluit.	
De	gemeentesecretarissen	zijn	verantwoordelijk	voor	de	organisatorische	aspecten	die	voortvloeien	
uit	 het	 project	 en	 adviseren	 aan	de	 stuurgroep	over	 de	P&C	 cyclus.	De	 ambtelijk	 opdrachtgever	 en	
projectleider	 leggen	 deze	 aspecten	 telkens	 proactief	 aan	 de	 gezamenlijke	 gemeentesecretarissen	
voor.	De	 standpunten	van	de	gemeentesecretarissen	worden	ook	voorgelegd	aan	de	 Stuurgroep	bij	
de	 inhoudelijke	bespreking	 van	 voorstellen	 zodat	 de	 Stuurgroep	 tot	 een	 integrale	 afweging	 kan	 ko-
men.	De	Stuurgroep	adviseert	de	colleges	die	uiteindelijk	verantwoordelijk	zijn.	
Op	organisatorisch	niveau	opereert	de	Projectgroep	Sociaal	Domein,	deze	bestaat	uit	o.a.	de	ambte-
lijk	opdrachtgever	en	de	ambtelijk	opdrachtnemer.	Naast	het	 leidinggeven	en	het	 sturen	op	de	 for-
matieve	 inzet	 op	 het	 project,	 vormt	 de	 projectgroep	 de	 verbinding	met	 de	 Stuurgroep	 Sociaal	 Do-
mein,	middels	de	Ontwikkelagenda	Sociaal	Domein	(zie	bijlage	2).	
Het	Afstemmingsoverleg	Sociaal	Domein	 (alg.	dir.	Orionis	+	Manager	Porthos	+	projectleider	Sociaal	
Domein	+	ondersteuning)	fungeert	als	de	verbinding	tussen	het	beleid	(project)	en	de	uitvoeringsor-
ganisaties	Porthos	en	Orionis.	

Binnen	het	project	Walcheren	voor	Elkaar	zijn	de	volgende	beoogde	resultaten	benoemd:	
• Vergroten	van	de	slagvaardigheid	
• Inzet	op	efficiency	
• Balans	tussen	beleid	en	uitvoering	
• Eenduidige	sturing	
• Gerichte	tijdelijke	ondersteuning	voor	Porthos	
• Bestuurlijke	grip	
• Inbedding	in	gemeentelijke	organisatie	

	

                                                             
 

 
 

 
3 Uit:	Aangepaste	beschrijving	nieuwe	werkwijzen	Sociaal	Domein	(versie:	18	januari	2016).	Zie	bijlage	3.	
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Voor	 het	 project	 wordt	 gebruik	 gemaakt	 van	 een	 regionaal	 werkbudget	 van	 €	 300.000.	 De	 kosten	
worden	evenredig	over	de	gemeenten	verdeeld	(Middelburg	€	120.000,	Vlissingen	€	120.000	en	Vee-
re	 €	 60.000),	 ten	 laste	 van	 het	 voor	 2015	 beschikbare	 decentralisatiebudget	 zorgvernieuwing	 en	 in	
2016	ten	laste	van	de	totaal	beschikbare	middelen	voor	het	sociaal	domein.	De	stuurgroep	is	geman-
dateerd	om	uitgaven	te	doen	ten	laste	van	dit	regionaal	werkbudget.		
Hieruit	worden	o.a.	 de	 kosten	 voor	de	projectleider,	 projectondersteuning,	 scholing,	 onderzoek,	 in-
huur	 specifieke	expertise	e.d.	betaald.	Het	 regionaal	werkbudget	wordt	beheerd	door	de	gemeente	
Vlissingen.	Alle	facturen	moeten	door	de	projectleider	worden	geaccordeerd.		
Bij	de	start	van	het	project	Walcheren	voor	Elkaar	is	een	notitie	nieuwe	werkwijzen	opgesteld	waarin	
de	 sturing	 binnen	het	 project	 verder	 is	 uitgewerkt.	Deze	notitie	 is	 in	mei	 2015	 –	 gekoppeld	 aan	de	
besluitvorming	over	het	project	-	door	de	colleges	vastgesteld	en	ter	informatie	aan	de	gemeentera-
den	beschikbaar	gesteld.	Momenteel	wordt	gewerkt	met	de	notitie	Aangepaste	beschrijving	nieuwe	
werkwijzen	sociaal	domein	(dd.	18	januari	2016,	zie	bijlage	3).	

3.6 Geldstromen	Decentralisaties	Sociaal	Domein	

Het	Rijk	stelt	de	middelen	voor	de	gedecentraliseerde	taken	in	het	sociaal	domein	via	een	integratie-
uitkering	aan	gemeenten	ter	beschikking.	De	 integratie-uitkering	sociaal	domein	bestaat	uit	de	mid-
delen	die	per	2015	voor	de	uitvoering	van	de	Jeugdwet	en	de	WMO	(het	nieuwe	deel)	naar	gemeen-
ten	zijn	gegaan	en	uit	het	participatiebudget	zoals	dat	per	2015	voor	de	Participatiewet	beschikbaar	
is	 gekomen.	 De	 participatiemiddelen	werden	 tot	 2015	 aan	 gemeenten	 beschikbaar	 gesteld	 via	 een	
specifieke	uitkering.		
Het	voornemen	was	voornoemde	middelen	via	het	zgn.	'deelfonds	sociaal	domein'	aan	de	gemeenten	
beschikbaar	 te	 stellen.	Het	deelfonds	 zou	een	 tijdelijke,	bijzondere	uitkeringsvariant	binnen	het	 ge-
meentefonds	 zijn.	 In	 september	2014	heeft	de	minister	 van	Binnenlandse	 Zaken	en	Koninkrijksrela-
ties	 dit	 wetsvoorstel	 ingetrokken.	 Besloten	 is	 de	middelen	 aan	 de	 gemeenten	 te	 verstrekken	 in	 de	
vorm	 van	 een	 integratie-uitkering.	 Hiermee	 zijn	 de	middelen	 vrij	 besteedbaar	 voor	 de	 gemeenten.	
Wel	hebben	Rijk	en	VNG	afgesproken	om	dit	geld	voor	de	periode	2015-2018	in	ieder	geval	in	te	zet-
ten	voor	de	uitvoering	van	de	nieuwe	gedecentraliseerde	taken	in	het	sociaal	domein.		
Het	budget	voor	de	Wmo	wordt	verdeeld	over	alle	gemeenten.	Een	uitzondering	hierop	vormen	de	
budgetten	 voor	 beschermd	wonen,	 en	 het	 het	 budget	 voor	 de	 AWBZ-taken	 die	 samenhangen	met	
opvang.	Deze	budgetten	worden	verdeeld	over	de	centrumgemeenten,	in	dit	geval	de	gemeente	Vlis-
singen.	

	
	

	

	

	

	

	

Tabel	 1.	 	 Integratie-uitkering	 Sociaal	 Domein,	 afgerond,	 in	miljoenen	 euro’s	 (bron:	 Septembercirculaire	
2016).		

	

	

IU	 Soc.	 Do-
mein	

Jeugd		 Wmo	2015	 Participatie	 Totaal	2016	

Middelburg	 12,0	 7,0	 8,8	 27,8	

Vlissingen	 10,0	 43,7	 10,9	 64,6	

Veere	 3,1	 2,3	 1,5	 6,9	
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Tabel	 2.	 	 Totale	 Integratie-uitkering	 Sociaal	 Domein	 2016-2019,	 afgerond,	 in	 miljoenen	 euro’s	 (bron:	
Septembercirculaire	2016).	

	
De	budgetten	die	nodig	zijn	voor	de	gebiedsteams,	Porthos	(en	daarmee	ook	het	Routeteam)	en	Vei-
lig	Thuis	(voorheen	AMHK)		worden	uit	het	door	het	Rijk	beschikbaar	gestelde	macrobudget	(Integra-
tie-uitkering)	betaald.	
Ook	het	budget	dat	nodig	is	om	de	contractering,	bevoorschotting	en	facturering	van	de	jeugdhulp	te	
financieren	wordt	uit	het	macrobudget	gehaald.	Voor	jeugdhulp	is	de	keuze	gemaakt	om	daartoe	een	
Zeeuwse	inkooporganisatie	op	te	richten	onder	de	Gemeenschappelijke	Regeling	GGD.	
Het	 resterende	macrobudget	 is	 beschikbaar	 om	 de	 ingezette	 ondersteuning	 en	 zorg	 in	 het	 sociale	
domein	te	financieren.	Bij	het	vaststellen	van	de	Pentekening	is	uitgesproken	dat	het	de	bedoeling	is	
om	dit	alles	budgettair	neutraal	te	laten	verlopen.	

3.7 Uitvoeringsorganisatie	Porthos	

Per	 1	 januari	 2015	 is	 de	 uitvoeringsorganisatie	Porthos	gestart.	Zoals	 reeds	 eerder	 gemeld	 loopt	 de	
toegang	 tot	 zorg	en	ondersteuning	op	Walcheren	via	Porthos.	Porthos4	is	 een	gezamenlijke	afdeling	
van	de	drie	gemeenten,	en	 is	ondergebracht	bij	de	gastgemeente	Veere.	Hierbij	gaat	het	uitsluitend	
om	de	organisatorische	en	juridische	inbedding	van	de	medewerkers5.	
Porthos	 is	 ingericht	volgens	de	 loketstructuur,	en	kent	een	 front-office	en	een	backoffice.	De	 front-
office	is	het	eigenlijke	loket	en	voor	iedereen	direct	bereikbaar,	zowel	voor	klanten	als	bezoekers.	De	
backoffice	 regelt	meer	 achter	 de	 schermen	 de	 administratieve	 processen,	 bijvoorbeeld	 de	 beschik-
kingen.	De	backoffice	heeft	geen	contact	met	bezoekers,	wel	met	klanten	 in	functie	van	die	admini-
stratieve	processen.	
Frontoffice	
In	de	 frontoffice	van	Porthos	werkt	een	team	klantondersteuners.	Van	de	 frontoffice	Porthos	wordt	
verwacht	dat	daar	de	complete,	en	actuele	sociale	kaart	bekend	 is	en	dat	daarover	geadviseerd	kan	
worden.	Dat	is	inclusief	de	backoffice	processen	voor	het	verstrekken	van	beschikkingen.	De	frontof-
fice	 Porthos	 functioneert	 daarnaast	 als	 ingang	 voor	 het	 aanvragen	 van	 een	 individuele	 voorziening.	
Dat	 houdt	 in	 dat	 het	 team	 klantondersteuners	 het	 gesprek	 voert	met	 de	 klant	 over	wat	 er	 aan	 de	

                                                             
 

 

 
 

4 Porthos is een fictief figuur uit de roman “de drie Musketiers”, van Alexandre Dumas (1844). De drie musketiers Porthos, Aramis en 

Athos waren leden van de Koninklijke garde van Lodewijk XII, en hun beroemde motto was: één voor allen, allen voor één! 

5 Zie Business Case Porthos. 

IU	Soc.Domein	 2016	 2017	 2018	 2019	

Middelburg	 27,8	 25,2	 24,7	 24,4	

Vlissingen	 64,6	 64,2	 64,8	 65,3	

Veere	 6,9	 6,3	 6,2	 6,1	



 
 

 

 

Decentralisaties	in	het	sociale	domein		

22 van 78  

Definitief rapport  t.b.v. bespreking in de gemeenteraad Middelburg van december 2016 

 

hand	is,	wat	er	goed	gaat	en	wat	niet	meer	goed	gaat,	wat	mensen	willen	bereiken	en	wat	daarvoor	
nodig	 is,	wat	 er	mogelijk	 is,	wat	mensen	 zelf	 doen,	wat	 het	 netwerk	 doet	 en	wat	 de	 professionele	
zorg	doet.		
Backoffice	
De	rol	van	de	backoffice	is	primair:	

• het	afgeven	van	beschikkingen	op	grond	van	de	relevante	wetten	en	het	gemeentelijk	beleid.	

• het	beheer	van	de	contracten	met	de	gemeentelijke	partners	(aanbieders	van	zorg,	welzijn	en	
diensten):	opvolgen	of	de	uitvoering	in	de	praktijk	past	bij	de	vastgestelde	gemeentelijke	am-
bities	en	waar	nodig	daarop	ingrijpen.	

• het	bewaken	van	de	macrobudgetten.	
• het	optreden	bij	bezwaar-	en	beroepsprocedures.	

Deze	 rol	wordt	 beschouwd	 als	 kerntaak	 van	 de	 gemeenten,	 en	 kan	 enkel	 door	 gemeentelijk	mede-
werkers	worden	uitgevoerd,	waaruit	volgt	dat	Porthos	dus	een	gemeentelijke	afdeling	is.	
Gebiedsteams	
De	 gebiedsteams	worden	 gefaciliteerd	 vanuit	 Porthos	met	 een	 onafhankelijk	 supervisor	 en	 admini-
stratieve	ondersteuning.	De	gebiedsteams	 zijn	 samengesteld	uit	medewerkers	 van	 verschillende	or-
ganisaties.	Deze	'moederorganisaties'	blijven	werkgever	van	de	werkers	die	actief	zijn	in	het	verband	
van	het	gebiedsteam.	In	het	gebiedsteam	heeft	de	ene	werker	niets	te	zeggen	over	de	andere	werker.	
Om	mogelijke	patstellingen	te	voorkomen	achten	we	het	noodzakelijk	dat	er	supervisors	zijn	die	met	
een	hiërarchische	 rol	 kunnen	 sturen	op	het	effectief	 samenwerken	en	het	doorhakken	van	knopen.	
Deze	 supervisors	 kunnen	 niet	 in	 dienst	 zijn	 de	moederorganisaties,	 omdat	 er	 dan	 nog	 steeds	 geen	
hiërarchische	 verhouding	 zou	 zijn:	 er	 zouden	 nog	 steeds	 patstellingen	 kunnen	 ontstaan.	 De	 functie	
van	supervisor	is	daarom	bij	Porthos	ondergebracht.	
Specialistische	functies	
Binnen	Porthos	is	een	aantal	specialistische	functies	ingericht	om	uitvoering	te	kunnen	geven	aan	de	
in	de	Pentekening	beschreven	uitgangspunten:	
Sleutelwerker:	 Bij	midden-	 en	 hoog	 risico	 casussen	 ligt	 de	 regie	 over	 de	 professionele	 inzet	 bij	 de	
sleutelwerker.			
Gespreksleider:	De	gespreksleiders	zijn	de	professionals	die	de	netwerkberaden	voorbereiden,	voor-
zitten	en	afronden.	
Supervisor:	 In	het	gebiedsteam	heeft	de	ene	werker	niets	te	zeggen	over	de	andere	werker.	Om	pat-
stellingen	 te	 voorkomen	 kunnen	 de	 supervisors	 	 met	 hun	 hiërarchische	 rol	 sturen	 op	 effectief	 sa-
menwerken	en	knopen	doorhakken.	
Klantondersteuner:	Ook	de	klantondersteuner,	 in	de	frontoffice	wordt	als	specialistische	functie	ge-
zien.	Ook	deze	functie	is	ondergebracht	bij	Porthos. 
Routeteam		
Iedere	professional	 in	een	gebiedsteam,	maar	ook	 in	de	bredere	 jeugdhulp	kan	een	gezin	 inbrengen	
in	 het	 routeteam.	 Het	 Routeteam	 (plus)	 bestaat	 uit	 professionals	 van	 de	 Raad	 voor	 de	 Kinderbe-
scherming,	Veilig	Thuis,	Veiligheidshuis,	politie,	Porthos	en	het	OM.	In	het	routeteam	wordt	informa-
tie	gedeeld	en	wordt	een	keuze	gemaakt	voor	het	te	volgen	pad	(vrijwillig,	drang	of	dwang),	op	advies	
van	professionals	die	een	casus	inbrengen. Alle	zaken	met	medium,	hoog	of	onbekend	risico	worden	
voorgelegd	aan	het	Routeteam.	Het	Routeteam	is	echter	geen	indicatiestellend	orgaan.	
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3.8 Positie	Porthos	binnen	gemeenten	

Eind	2013	hebben	de	gemeentesecretarissen	van	Vlissingen,	Middelburg	en	Veere	besloten	om	toe	te	
werken	naar	 een	 samengevoegd	backoffice	Wmo.	Dit	werd	 ingegeven	door	 de	 nieuwe	 taken	die	 in	
het	kader	van	de	decentralisaties	op	de	gemeenten	afkwamen	per	1-1-2015. In	de	periode	april	–	juni	
2014	 is	een	ontwerp	tot	stand	gebracht	voor	het	samengevoegde	backoffice	Wmo.	Daarbij	 is	beslo-
ten	om	het	backoffice	Jeugd	ook	mee	te	nemen	in	het	ontwerp.	Per	1	januari	2015	is	er	dus	één	Wal-
cherse	backoffice	voor	Jeugd	en	Wmo	bij	Porthos	en	één	Walcherse	backoffice	voor	Werk	&	Inkomen	
bij	Orionis.		
Hierbij	 is	naar	verschillende	rechtsvormen	gekeken	voor	het	samengevoegd	backoffice.	Parallel	hier-
aan	is	ook	gekeken	naar	een	passende	rechtsvorm	voor	het	frontoffice	in	Porthos.	Voor	beide	onder-
delen	is	de	conclusie	getrokken	dat	de	constructie	met	een	gastgemeente	het	meest	passend	is.			
Omdat	het	wenselijk	is	dat	front-	en	backoffice	in	elkaars	verlengde	opereren,	is	geadviseerd	om	met	
één	 gastgemeente	 voor	 beide	 onderdelen	 te	 werken.	 De	 gemeente	 Veere	 heeft	 zich	 hiervoor	 be-
schikbaar	gesteld.	Porthos	 is	vervolgens	qua	organisatorische,juridische	en	personele	aspecten	 inge-
bed	in	de	gemeente	Veere.	

3.9 Financiering	van	uitvoeringsorganisatie	Porthos	

Porthos	wordt	door	de	drie	 gemeenten	gezamenlijk	 gefinancierd.	Het	Walchers	bedrag	dat	nodig	 is	
voor	de	financiering	van	Porthos	wordt	op	voorhand	verdeeld	over	de	drie	Walcherse	gemeenten;	de	
verdeelsleutel	volgt	de	verdeelsleutel	die	het	Rijk	 toepast	bij	de	verdelingen	van	de	budgetten	voor	
jeugd	 en	Wmo.	 Deze	 verdeelsleutel	 komt	 neer	 op	 13%	 voor	 de	 gemeente	 Veere,	 42%	 voor	 de	 ge-
meente	Vlissingen	en	45%	voor	de	gemeente	Middelburg.	
Aan	het	eind	van	het	 jaar	wordt	het	werkelijk	 gebruik	 van	Porthos	per	gemeente	bepaald;	op	basis	
daarvan	wordt	de	werkelijke	bijdrage	per	gemeente	vastgesteld.	Als	afrekening	op	basis	van	gebruik	
niet	 mogelijk	 is,	 wordt	 teruggevallen	 op	 een	 verdeelsleutel	 gebaseerd	 op	 de	 definitieve	 macro	
budgetten.		
In	 de	 Pentekening	 wordt	 uitgegaan	 van	 10	 gebiedsteams	 op	 Walcheren:	 vijf	 in	 Vlissingen,	 vier	 in	
Middelburg,	één	 in	Veere.	Elke	Walcherse	gemeente	kan	ervoor	kiezen	om	het	aantal	 teams	aan	 te	
passen	waarbij	geldt	dat	er	wordt	gerekend	met	een	vast	bedrag	per	gebiedsteam.	Dit	bedrag	bevat	
de	 kosten	 voor	 facilitering	 van	het	 gebiedsteam	door	Porthos. Gebiedsteams	worden	dus	per	 team	
gefinancierd,	waarmee	het	aantal	teams	flexibel	is.	
De	 begroting	 van	 Porthos	 is	momenteel	 onderdeel	 van	 de	 gemeentelijke	 begroting	 van	Veere.	Wel	
zijn	er	aparte	kostenplaatsen	voor	Porthos	aangemaakt,	zodat	e.e.a.	wel	inzichtelijk	blijft.		
Het	 voornemen	 is	 dat	 Porthos	 per	 1	 januari	 2017	 ook	 de	 programmabudgetten	 van	 de	 gemeenten	
overgeheveld	krijgt	zodat	Porthos	voor	het	hele	proces	van	toegang	tot	facturering	verantwoordelijk-
heid	kan	nemen.	

3.10 Business	case	Porthos	

De	door	het	Rijk	aangekondigde	decentralisaties	waren	aanleiding	voor	het	opstellen	van	de	business	
case	 Porthos	 en	 het	 ontwerp	 voor	 het	 samengevoegd	 backoffice.	 De	Walcherse	 gemeenten	waren	
van	mening	dat	de	nieuwe	verantwoordelijkheden	het	noodzakelijk	maakten	om	de	huidige	werkwij-
ze	 in	 de	 drie	 individuele	 backoffices	 te	 herzien	 zodat	 formatieve	 en	 financiële	 ruimte	 kon	 ontstaan	
om	zorg	te	bieden	aan	de	huidige	en	nieuwe	doelgroepen.		
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In	 oktober	 2014	 hebben	 de	 raden	 de	 Pentekening	 vastgesteld,	 waarbij	 ook	 de	 kaders	 voor	 het	 sa-
mengevoegd	front-	en	backoffice	zoals	geformuleerd	 in	de	businesscase	Porthos	en	het	ontwerp	sa-
menvoeging	backoffices	Wmo	en	Jeugd	zijn	vastgesteld	(uitwerkingsdocumenten).		
In	de	business	 case	 is	men	uitgegaan	van	een	organisatiemodel	waarbij	 de	 klant	 in	Porthos	 snel	 en	
goed	 van	 het	 juiste	 maatwerk	 wordt	 voorzien	 zonder	 ingewikkelde	 administratieve	 procedures.	
Daarbij	staat	de	“beweging	naar	voren”	centraal,	waarbij	met	ingang	van	1-1-2015	veel	meer	gebruik	
gemaakt	moet	worden	van	algemene	en	collectieve	vormen	van	zorg	en	ondersteuning.	Dit	zou	ruim-
te	moeten	opleveren	 in	de	beschikbare	 zorgbudgetten,	welke	volgens	de	business	 case	nodig	 is	om	
de	nieuwe	taken	in	te	kunnen	vullen.		
Enerzijds	omdat	er	geïnvesteerd	moest	worden	in	teambuilding	en	de	nieuwe	manier	van	werken	die	
nodig	is	om	het	organisatiemodel	dat	in	de	business	case	is	geschetst,	goed	neer	te	kunnen	zetten	in	
de	praktijk.	Anderzijds	omdat	de	transities	gepaard	gaan	met	forse	bezuinigingen	vanuit	het	Rijk.	
De	business	case	is	destijds	gepresenteerd	als	de		financiële	toetsing	van	de	operationalisering	van	de	
visie,	waarbij	duidelijk	 is	gemaakt	dat	er	destijds	nog	grote	onduidelijkheden	over	zowel	het	budget	
als	de	uiteindelijke	ondersteunings-	en	zorgkosten	bestonden.	 	Aangegeven	is	dat	de	in	de	business-
case	en	financiële	paragraaf	opgenomen	bedragen	op	dat	moment	de	best	mogelijke	raming	was.		
Omdat	in	de	businesscase	de	betaalbaarheid	van	het	organisatiemodel	naar	voren	kwam,	hebben	de	
colleges	de	 raden	 in	oktober	2014	voorgesteld	over	 te	gaan	 tot	een	Walchers	 samengevoegd	 front-	
en	backoffice,	Porthos.	
In	de	opzet	van	de	business	case	is	een	door	de	gemeenteraden	opgelegde	taakstelling	van	15%	op-
genomen	als	prikkel	om	na	verloop	van	twee	jaar	tot	drie	jaar	te	komen	tot	een	nieuwe,	efficiëntere	
manier	van	werken.	Bij	de	voorbereidingen	van	de	businesscase	 is	geconcludeerd	dat	het	realistisch	
is	om	op	 termijn,	na	 twee	 tot	drie	 jaar,	 voor	de	nieuwe	organisatie	uit	 te	gaan	van	een	 taakstelling	
van	 15%	om	binnen	 twee	 tot	 drie	 jaar	 een	 efficiencyslag	 te	 realiseren	 in	 de	werkprocessen	 binnen	
front-	 en	 backoffice.	 Hierbij	 is	 in	 eerste	 instantie	 uitgegaan	 van	 een	 inverdienmogelijkheid	 van	 €	
300.000	 voor	 de	 drie	 gemeenten	 gezamenlijk.	 Als	 voorwaarde	 is	 	 destijds	wel	 gesteld	 dat	 er	 in	 dat	
geval	beschikt	wordt	over	een	goed	werkend	ICTsysteem.		

3.11 Bovengemeentelijke	samenwerking	binnen	het	sociale	domein	

Regionale	commissie	Walcheren		
De	gemeenteraden	van	Veere,	Middelburg	en	Vlissingen	hebben	met	een	 regeling	 (dd.	14-10-2013)	
de	Commissie	Regionale	Zaken	Walcherse	gemeenten	ingesteld.	Deze	commissie	bereidt	in	gezamen-
lijkheid	 gemeenschappelijke	 dossiers	 voor	 naast	 de	 procedurele	 afspraken	 van	 de	 individuele	 ge-
meenten.	De	vergadering	van	de	commissie	Regionale	Zaken	Walcherse	gemeenten	 is	gericht	op	 in-
formatieoverdracht	waarbij,	 in	voorkomende	gevallen,	ter	voorbereiding	op	het	besluitvormingspro-
ces	in	de	individuele	gemeenten	aandacht	kan	zijn	voor	de	meningsvorming.	Deze	commissie	bestaat	
uit	 leden	van	de	gemeenteraden	en	 raadscommissies,	waarbij	per	 fractie	per	gemeente	 twee	 leden	
mogen	deelnemen.	De	vergadering	wordt	geleid	door	een	voorzitter	van	de	 raadscommissie	van	de	
gemeente	waar	de	commissie	Regionale	Zaken	Walcherse	gemeenten	vergadert.		
De	commissie	Regionale	Zaken	Walcherse	gemeenten	kan	beslissen	of	er	een	advies	aan	de	gemeen-
teraden	wordt	uitgebracht.	 Indien	zij	gebruikt	maakt	van	het	adviesrecht,	dan	beslissen	de	 leden	op	
voorstel	van	de	voorzitter	over	de	 inhoud	van	het	advies.	 In	het	advies	worden	de	standpunten	van	
alle	fracties	opgenomen.	
In	december	2015	heeft	de	Raad	Openbaar	Bestuur	(ROB)	een	rapport	uitgebracht	met	de	titel	“Wis-
selwerking;	 naar	 een	 betere	 wisselwerking	 tussen	 gemeenteraden	 en	 de	 bovengemeentelijke	 sa-
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menwerking”.	De	ROB	beveelt	 in	dit	rapport	o.a.	aan	dat	griffiers	hun	rol	als	procesadviseurs	bij	bo-
vengemeentelijke	samenwerking	oppakken.		
Naar	aanleiding	van	dit	rapport	hebben	de	griffiers	van	de	Walcherse	gemeenten	in	maart	2016	een	
notitie	opgesteld	waarin	zij	pleiten	voor	een	pilot	waarin	de	regionale	commissie	meer	het	karakter	
krijgt	van	een	reguliere	raadscommissie	om	zo	de	effectiviteit	van	deze	commissie	te	vergroten	en	de		
positie	van	de	gemeenteraden	in	de	besluitvorming	te	versterken.		
College	Zorg	en	Welzijn	
In	 2005	 is	 het	 College	 Zorg	 en	Welzijn	 (CZW)	 opgericht.	 In	 dit	 overlegplatform	 zijn	 de	 portefeuille-
houders	WMO	van	alle	 gemeenten	 in	 Zeeland	en	de	 gedeputeerde	 van	de	Provincie	 Zeeland	 verte-
genwoordigd	als	 adviseur.	 In	het	platform	vindt	overleg	plaats	over	Wmo	aangelegenheden	die	het	
lokale	niveau	overstijgen.	Getracht	wordt	gezamenlijk	beleid	af	 te	spreken	en	beleid	af	 te	stemmen	
op	een	groot	aantal	Wmo	onderwerpen.	Besluitvorming	vindt	plaats	door	de	 individuele	gemeenten	
en	Provincie	Zeeland	afzonderlijk.	
Het	 bestuurlijk	 overleg	wordt	 voorbereid	 door	 een	 ambtelijk	 vooroverleg	met	 ambtelijke	 vertegen-
woordiging	namens	alle	Zeeuwse	gemeenten	en	de	Provincie	Zeeland.	Voor	de	gezamenlijke	beleids-
voorbereiding	 en	 –uitvoering	 is	 het	 CZW	 Bureau	 ingericht.	 Dit	 bureau	 is	 organisatorisch	 onderge-
bracht	bij	de	Gemeenschappelijke	Regeling	(GR)	Samenwerkingsverband	Welzijnszorg	Oosterschelde-
regio	(SWVO).		
In	 2015	 telde	 de	 formatie	 9,8	 fte,	 de	 gerealiseerde	 kosten	 van	 het	 secretariaat	 bedroegen	 in	 2015	
€769.301.	De	bijdragen	per	gemeenten	aan	het	CZW	Bureau	zijn	terug	te	vinden	in		het	jaarverslag	en	
jaarrekening,	welke	via	de	website	van	het	CZW	Bureau	in	te	zien	zijn.	De	bijdragen	van	Middelburg,	
Vlissingen	en	Veere	bedroegen	in	2015	respectievelijk	€97.881,	€227.943	en	€35.852.	
Het	CZW-bureau	 is	 verantwoordelijk	 voor	de	beleidsvoorbereiding-	en	uitvoering	 van	de	 taken	 cen-
trumgemeente	(MO/	VO	en	beschermd	wonen),	anti-discriminatie,	huiselijk	geweld	en	jeugd	&	alco-
hol.	De	uitvoeringskosten	voor	het	CZW	Bureau	worden	door	de	dertien	gemeenten	gefinancierd.	De	
Provincie	Zeeland	subsidieert	deels	de	kosten	voor	het	ambtelijk	secretariaat	 (0,7	FTE)	van	het	CZW	
(in	 2015	 €93.750).	 Eerder	 verleende	 de	 Provincie	 ook	 subsidies	 ten	 behoeve	 van	 activiteiten	 op	 de	
inhoudelijke	domeinen	van	het	CZW	Bureau.	In	het	kader	van	de	takendiscussie	heeft	de	Provinciale	
Staten	besloten	deze	subsidies	af	te	bouwen.	Met	de	Provincie	 is	een	regeling	getroffen	om	de	ont-
stane	frictiekosten	op	te	vangen.	
Daarnaast	is	er	ook	de	Stuurgroep	CZW-bureau.	Deze	neemt	besluiten	over	de	inzet	van	de	rijksmid-
delen	MO	/	VO	en	beschermd	wonen,	en	leggen	inhoudelijke	voorstellen	voor	aan	het	CZW.	Per	regio	
neemt	 1	 portefeuillehouder	 Zorg	 hieraan	 deel.	 Voor	Walcheren	 is	 dit	 dhr.	Maas	 van	 de	 gemeente	
Veere.	Voorzitter	van	de	Stuurgroep	CZW-bureau	is	dhr.	Vader	van	centrumgemeente	Vlissingen.		
Ook	is	er	een	Ambtelijk	vooroverleg	College	Zorg	en	Welzijn:	deze	legt	 inhoudelijke	voorstellen	voor	
aan	het	CZW	op	de	beleidsterreinen	Wmo	en	Jeugd.	
De	belangrijke	gesprekspunten	van	het	CZW	in	2015	waren:		

• Ontwikkelingen	m.b.t.	de	uitvoering	van	de	centrumgemeentetaken	(via	Stuurgroep	CZW	Bu-
reau:		Beschermd	Wonen,		Maatschappelijke	Opvang	en		Veilig	Thuis)	

• Ontwikkelingen	m.b.t.	de	Jeugd	(via	Taskforce	Jeugd)		
• Landelijke	ontwikkelingen	(via	VNG	commissie	Gezondheid	en	Welzijn)			
• Hervorming	Langdurige	Zorg	
• Toekomst	Klaverblad		
• Zeelandscan		
• Ontwikkelingen	service	organisatie		
• Leertuin	Privacy		
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• Uitwerking	van	de	bestuurlijke	afspraken	MEE	Zeeland		
• Toekomstplan	“Zorg	in	Zeeland”		
• Organisatie	van	het	toezicht	op	WMO		
• Samenwerking	gemeenten	en	zorgverzekeraar/zorgkantoor	CZ	

TaskForce	Jeugd	Zeeland:	
De	Task	Force	Jeugd	is	verantwoordelijk	voor	gemeenteoverstijgende	taken	m.b.t.	jeugdbeleid.	Vanaf	
2015	zijn	gemeenten	verantwoordelijk	voor	het	totaalpakket	aan	zorg	voor	jeugd	wegens	de	transitie	
Jeugdzorg	van	provincie	naar	gemeenten.	Op	10	april	2012	is	daartoe	door	het	College	Zorg	en	Wel-
zijn	opdracht	verstrekt	aan	de	Task	Force	 Jeugd.	Deze	bestaat	op	bestuurlijk	niveau	uit	de	volgende	
leden:	

• wethouder	gemeente	Goes;	
• wethouder	gemeente	Middelburg;	
• wethouder	gemeente	Terneuzen.	

De	TaskForce	 Jeugd	 is	 verantwoordelijk	 voor	het	 coördineren	 van	de	 transitie	 en	 transformatie	 van	
de	 jeugdzorg	 op	 Zeeuws	 niveau,	 het	 voorleggen	 van	 inhoudelijke	 voorstellen	 (op	 het	 gebied	 van	
jeugd)	aan	het	CZW,		en	het	stimuleren	van	inhoudelijke	samenwerking.	
Daarnaast	 is	er	de	ambtelijke	werkgroep	Task	Force	Jeugd.	Deze	werkgroep	 is	samengesteld	uit	me-
dewerkers	van	de	provincie	en	gemeenten	uit	de	regio	Zeeuws-Vlaanderen,	Walcheren	en	de	Ooster-
schelderegio.	
Tenslotte	is	er	nog	een	groot	aantal	overlegplatformen	op	Zeeuws	niveau,	te	weten:		

• Stuurgroep	Veilig	Thuis;		
• Stuurgroep	Jeugd	&	Alcohol;		
• Bestuurscommissie	inkoop	jeugdhulp;		
• College	van	inkoop	jeugd;		
• Transformatieteam	Jeugd;		
• AB	en	DB	GGD;		
• Provinciaal	ambtelijk	overleg	(PAO,	voor	advisering	AB	GGD);	
• Veiligheidshuis;		
• Ambtelijke	voorbereiding	Veiligheidshuis;		
• Periodiek	bestuurlijk	overleg	afstemming	zorg	en	veiligheid	(Veiligheidscollege	en	CZW);		
• Gemeentelijke	vervoerscentrale	(GVC);		
• Ambtelijke	voorbereiding	GVC;		
• Kring	van	gemeentesecretarissen	(deelnemers:	13	secretarissen	van	Zeeland);		
• Provinciaal	managementoverleg	(PMO);	
• Provinciaal	transitieteam	(PTT).		

3.12 Externe	onderzoeken	KplusV	en	BMC	

De	gemeenten	Vlissingen,	Middelburg	en	Veere	hebben	bij	de	start	van	het	project	Walcheren	voor	
Elkaar	afgesproken	de	beleidsmatige	samenwerking	te	evalueren	in	het	tweede	kwartaal	2016.	Deze	
evaluatie	is	uitgevoerd	door	bureau	KplusV	in	de	periode	mei/juni	2016	en	is	op	11	juli	aan	de	stuur-
groep	sociaal	domein	gepresenteerd.	
Doel	van	deze	evaluatie	was	om	zicht	te	krijgen	op	de	vraag	of	de	beoogde	projectresultaten	zijn	be-
haald,	of	dat	gezien	de	ontwikkelingen	deze	 resultaten	behaald	gaan	worden.	De	 rekenkamer	heeft	
de	evaluatie	van	KplusV	op	9	augustus	2016	ter	inzage	ontvangen.		
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Daarnaast	heeft	de	gemeente	Veere	 	 in	maart	2016	adviesbureau	BMC	Advies	de	opdracht	gegeven	
inzicht	 te	verschaffen	 in	de	 stand	van	 zaken	 in	de	bedrijfsvoering	van	Porthos,	en	 in	de	afwijkingen	
ten	opzichte	van	de	Businesscase	Porthos.		
De	 vraagstelling	 vanuit	 Porthos	 en	de	 gemeente	Veere	 luidde:	 ‘Is	 de	bedrijfsvoering	 van	Porthos	op	dit	
moment	voldoende	afgestemd	op	de	afgesproken	taakuitvoering	en	wat	is	er	eventueel	nodig	om	de	be-
drijfsvoering	van	Porthos	toekomstbestendig	te	maken?’	
Het	rapport	van	BCM	Advies	is	in	juli	2016	opgeleverd	aan	de	gemeente	Veere.		De	rekenkamer	heeft	na	
herhaaldelijk	verzoek	het	 rapport	van	BMC	pas	op	19	oktober	 jl.	 ter	 inzage	gekregen.	Vervolgens	 is	het	
rapport	op	22	november	jl.	via	de	Regionale	Commissie	Walcheren	aan	de	raden	ter	beschikking	gesteld	
en	toegelicht.		
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4 Bevindingen	&	Beantwoording	onderzoeksvragen		
4.1 Inleiding	

In	dit	hoofdstuk	zullen	wij	trachten	aan	de	hand	van	de	door	ons	uitgevoerde	documentenanalyse	en	
interviews	 een	 antwoord	 te	 geven	 op	 onze	 eerder	 geformuleerde	 onderzoeksvragen.	 Deze	 onder-
zoeksvragen	zijn	naar	boven	gekomen	uit	de	jaarlijkse	gesprekken	met	verschillende	Middelburgse	en	
Vlissingse	raadsfracties	waarin	de	rekenkamer	de	 fracties	consulteert	over	mogelijke	onderzoekson-
derwerpen.	 Ten	 aanzien	 van	 het	 onderwerp	 van	 dit	 onderzoek,	 de	 decentralisaties,	 kwam	duidelijk	
naar	voren	dat	veel	raadsleden	moeite	hebben	met	het	uitvoeren	van	hun	kaderstellende	en	contro-
lerende	rol.	
Uit	onderstaande	quote	uit	het	NRC	blijkt	dat	zij	daarin	niet	alleen	staan:	
 

“Raadsleden	 kunnen	 geen	 goede	 politieke	 controle	 uitvoeren	 op	 de	 drie	 grote	 decentralisaties.	 Ze	
worden	 te	weinig	geïnformeerd	hiervoor”.	Dat	meldde	het	NRC	begin	 juli	2015	op	basis	 van	een	en-
quête	onder	ruim	700	raadsleden.	Het	is	niet	voor	het	eerst	dat	wordt	gewaarschuwd	voor	het	‘demo-
cratisch	gat’.		
“Sinds	 gemeenten	 verantwoordelijk	 zijn	 voor	 zorg,	 jeugdzorg	 en	werk,	 is	 het	 aan	 raadsleden	om	dit	
beleid	 politiek	 te	 controleren.	Maar	 dat	 is	 lastig,	merken	 ze.	 Zonder	 dat	 er	 specifiek	 naar	 gevraagd	
werd,	werd	 in	de	enquête	meer	dan	100	keer	gezegd	dat	raadsleden	zelf	vinden	dat	de	controle	niet	
goed	 is.	Ze	worden	regelmatig	slecht	geïnformeerd	door	het	college,	en	kunnen	niet	overzien	of	bur-
gers	 noodzakelijke	 zorg	 wordt	 onthouden”.	 Dat	 geldt	 voor	 zowel	 oppositie-	 als	 coalitieraadsleden,	
aldus	het	NRC.	

De	bevindingen	 van	dit	 onderzoek	 verwerken	we	 in	de	antwoorden	op	de	onderzoeksvragen	 in	on-
derstaande	 paragraaf.	 De	 conclusies	 die	 daaruit	 volgen	 zullen	 aan	 de	 hand	 van	 de	 5	 governance-
aspecten	worden	besproken	in	hoofdstuk	5,	samen	met	de	aanbevelingen.				

4.2 Beantwoording	onderzoeksvragen	&	bevindingen	rekenkamer	

1. Hoe	 ziet	 het	 proces	 van	maatschappelijke	 ondersteuning	 door	 gemeenten	 op	 het	 gebied	 van	
Jeugdzorg	en	Wmo/AWBZ	eruit?	

Algemeen:	
De	drie	gemeenten	op	Walcheren	gebruiken	voor	de	uitvoering	van	het	proces	van	maatschappelijke	
ondersteuning	hetzelfde	kader:	het	klantproces	op	Walcheren	in	het	sociale	domein, de	Pentekening.	
Dat	betekent	dat	de	uitgangspunten	voor	mensen	op	Walcheren	dezelfde	zijn.	In	de	praktijk	zullen	er	
echter	verschillen	kunnen	zijn:	iedere	gemeente	stelt	zijn	eigen	onderliggende	beleidsnota’s	vast.	En	
hoewel	deze	op	elkaar	afgestemd	worden,	is	daarin	ruimte	voor	de	“couleur	locale”.	
De	 Pentekening	 beschrijft	 de	 stappen	 die	 gezet	 worden	 als	 iemand	 ondersteuning	 of	 zorg	 nodig	
heeft,	de	criteria	die	bepalen	of	 iemand	wel	of	niet	 in	aanmerking	komt	voor	ondersteuning	en	zorg	
en	waar	iemand	met	zijn	vragen	en	zorgen	terecht	kan.		
Hoewel	hier	in	de	Pentekening	niet	direct	aan	wordt	gerefereerd,	zijn	de	uitgangspunten	in	deze	nota	
geïnspireerd	 	op	de	methode	Signs	of	Safety,	ook	wel	visie	Olmsted	genoemd.	Hierin	staat	het	fami-
lienetwerkberaad	centraal.		
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De	Pentekening	 is	 vervolgens	vertaald	naar	het	 “sturingsmodel	Walcheren”.	De	Walcherse	gemeen-
ten	hebben	hierbij	gekozen	voor	een	zogenaamde	loketstructuur,	d.w.z.	dat	het	loket		voor	bewoners	
de	(belangrijkste)	toegangspoort	tot	zorg	en	ondersteuning	is.	
Doordat	de	visie	Olmsted	op	Walcheren	zich	niet	alleen	beperkt	 tot	het	gebruik	van	het	 familienet-
werkberaad,	maar	ook	 is	doorgevoerd	in	de	organisatiestructuur	van	Walcheren	voor	Elkaar,	vervult	
Walcheren	een	pioniersrol	binnen	Nederland.	Er	zijn	niet	of	nauwelijks	vergelijkbare	organisatiestruc-
turen	in	de	rest	van	Nederland	waarmee	gebenchmarkt	kan	worden.	
Organisatorisch:	
De	loketstructuur	voor	het	sociaal	domein	op	Walcheren	is	opgebouwd	uit	de	volgende	elementen:	

• Porthos:	de	Walcherse	toegang	tot	zorg	en	ondersteuning.	Uitvoeringsorganisatie	Porthos	be-
staat	uit	 een	digitaal	 en	 telefonisch	 loket,	 twee	 fysieke	 locaties	 (één	 in	Vlissingen	en	één	 in	
Middelburg),	 één	 bewegend	 loket	 en	 de	Walcherse	 gemeentelijke	 backoffice	 voor	Wmo	 en	
Jeugd;		

• de	gebiedsteams:	voor	complexe	cases	en	cases	met	een	midden	risico	in	het	sociaal	domein;	
• Veilig	Thuis	(voorheen	AMHK):	voor	zaken	met	hoog	risico;	

• Orionis:	 geeft	uitvoering	aan	de	Participatiewet	en	het	 subregionale	werkbedrijf	 (werk	&	 in-
komen).	

Bestuurlijk:	
Om	de	gezamenlijke	verantwoordelijkheid	rondom	de	decentralisaties	en	de	Pentekening	te	borgen	is	
besloten	om	te	werken	met	een	stuurgroep	van	de	drie	Walcherse	gemeenten.	In	mei	2015	is	daartoe	
het	 project	Walcheren	 voor	 Elkaar	 (WvE)	 van	 start	 gegaan.	Deze	 samenwerking	 voor	 de	 aansturing	
van	de	decentralisaties	in	het	sociale	domein	op	Walcheren	is	een	tussenoplossing	voor	de	eerste	vijf	
jaar.		
Het	project	WvE	is	op	bestuurlijk	niveau	opgebouwd	uit	drie	pijlers:		
1.	Beleid	>	Stuurgroep	Sociaal	Domein	(=bestuurlijk	opdrachtgever)	
2.	Uitvoering	Wmo/Jeugd	>	Stuurgroep	Porthos	en	uitvoeringsorganisatie	Porthos	
3.	Uitvoering	Participatiewet	>	DB+AB	Orionis	(=GR)	
De	drie	colleges	zijn	de	bestuurlijke	opdrachtgevers.	De	ambtelijk	opdrachtgever	 is	gedelegeerd	op-
drachtgever	namens	de	drie	gemeentesecretarissen,	en	is	verantwoordelijk	voor	de	bewaking	van	het	
project	als	geheel	en	de	aansturing	van	de	ambtelijk	opdrachtnemer	(projectleider).	
De	 Stuurgroep	 Sociaal	 Domein	 heeft	 geen	 formele	 beslissingsbevoegdheid,	 zij	 stellen	 met	 de	 drie	
betrokken	wethouders	een	collegevoorstel	op,	maar	de	drie	colleges	nemen	het	uiteindelijke	besluit.	
	
Bevindingen	Rekenkamer:	

• De	 Pentekening	 is	 een	 document	 dat	met	 ruim	 60	 kaders	 beschrijft	 hoe	 de	 zorg	 en	 onder-
steuning	 op	Walcheren	 eruit	 zou	 moeten	 zien	 vanuit	 het	 klantperspectief.	 De	 Pentekening	
bevat	echter	geen	sturingskaders	voor	de	gemeenteraden.	Dit	 is	 in	eerder	onderzoek	van	de	
rekenkamer	(zie	Quickscan	Orionis)	ook	al	geconstateerd.	

• Raadsleden	zijn	zich	onvoldoende	bewust	van	de	pioniersrol	die	het	project	Walcheren	voor	
Elkaar	vervult	binnen	Nederland.	Bij	de	vele	presentaties	die	voor	 raadsleden	gehouden	zijn	
m.b.t.	de	Houtkoolschets	en	de	Pentekening,	is	veel	aandacht	geweest	voor	de	visie	Olmsted,	
maar	er	 is	naar	onze	mening	weinig	aandacht	besteed	aan	het	feit	dat	er	(bijna)	nergens	an-
ders	 in	 Nederland	 is	 gekozen	 voor	 een	 	 werkwijze	 en	 organisatiestructuur	 zoals	 die	 van	
Porthos.	
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• Door	 implementatie	 van	de	 visie	Olmsted	 in	 de	organisatiestructuur	 van	Porthos	 is	 per	 1-1-
2015	een	 geheel	 nieuw	Porthos	ontstaan,	 en	 is	 het	 van	een	netwerkorganisatie	 een	uitvoe-
ringsorganisatie	 geworden.	 Deze	 nieuwe	 rol	 van	 Porthos	 is	 niet	 bij	 alle	 betrokken	 partijen	
even	duidelijk.		
	

2. Wie	zijn	de	spelers?	
Op	Walchers	niveau:		
Gemeenten	 Middelburg,	 Vlissingen	 en	 Veere,	 Porthos,	 Orionis,	 GGD,	 Veiligheidshuis,	 zorgverzeke-
raars,	 zorgaanbieders,	maatschappelijke	organisaties,	MWW,	MEE	 (ondertussen	opgeheven),	onder-
wijsinstellingen	en	woningcorporaties.				
Op	Zeeuws	niveau:		
Centrum	Jeugd	en	Gezin,	inkooporganisatie	jeugdhulp,	CZW,	Raad	voor	de	Kinderbescherming,	Inter-
vence,	AAnZ	en	andere	welzijnsorganisaties,	Taskforce	Jeugd,	Veilig	Thuis	(voorheen	AMHK).	
	
Bevinding	Rekenkamer:	

• De	decentralisaties	in	het	sociale	domein	raken	een	zeer	wijde	waaier	van	verschillende	orga-
nisaties	binnen	dit	veld,	waarmee	de	gemeenten	nu	rechtstreeks	te	maken	krijgen.	Dit	is	een		
complicerende	 factor	 in	 het	 geheel.	Hierdoor	 is	 er	 een	 veelvoud	 van	overlegstructuren	ont-
staan	(zie	paragraaf	3.11),	welke	voor	medewerkers	binnen	het	project	Walcheren	voor	Elkaar	
ook	extra	werkdruk	met	zich	meebrengt.	Veel	medewerkers	zien	door	de	bomen	het	bos	niet	
meer.	In	het	KplusV	rapport	wordt	dit	vertaald	als	“HELP”,	er	moet	iets	gebeuren”.	In	het	BMC	
rapport	wordt	deze	constatering	ook	gedeeld.	
	

3. Hoe	 zijn	 de	 rollen/taken	 verdeeld	 tussen	 deze	 verschillende	 spelers,	maar	 ook	 tussen	 de	 ge-
meenten?	

Rollen/taken	tussen	verschillende	spelers	op	uitvoeringsniveau		
De	Pentekening	beschrijft	het	klantproces	op	Walcheren	in	het	sociale	domein	en	is	de	basis	voor	de	
contractering	 van	 zorgaanbieders	 en	 voor	 de	 verordeningen	 (de	 gemeentelijke	 wetten).	 Voor	 het	
vormgeven	van	het	klantproces	 is	veel	overleg	geweest	met	betrokken	partijen,	zoals	GGZ,	Emergis,	
Arduin,	 gemeentelijke	 beleidsmedewerkers,	 zorgverzekeraar	 CZ,	 Bureau	 Jeugdzorg,	 Orionis,	 Wmo	
Adviesraad,	Veiligheidshuis,	Werkt	voor	ouderen,	Zorgstroom	e.a..	
De	gemeenten	op	Walcheren	verwachten	van	de	professionals	dat	 zij	doen	wat	nodig	 is,	niet	meer,	
niet	minder.	Daartoe	hebben	de	gemeenten	volgens	de	Pentekening	de	ruimte	voor	het	professioneel	
handelen	vergroot.	
In	de	Pentekening	staat	ook	dat	de	Walcherse	gemeenten	erop	vertrouwen		dat	de	professionals	de	
juiste	 intrinsieke	motivatie	hebben,	en	met	 respect	 voor	de	eigen	kracht	en	wil	 van	mensen,	willen	
bijdragen	aan	zelfredzaamheid,	deelname	aan	de	samenleving	en	veilig	en	gezond	opgroeien	en	oud	
worden.		
Rollen/taken	tussen	de	drie	gemeenten	
De	 aansturing	 van	 de	 decentralisaties	 in	 het	 sociale	 domein	 op	Walcheren	 gebeurd	 via	 het	 project	
“Walcheren	voor	Elkaar”	(WvE).	
De	Stuurgroep	van	het	project	WvE	 is	verantwoordelijk	voor	de	 integratie	van	het	 sociaal	beleid	op	
Walcheren,	 en	 legt	 daartoe	 inhoudelijke	 beleidsvoorstellen	 voor	 aan	 de	 drie	 gemeenten.	De	 Stuur-
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groep	heeft	geen	formele	beslissingsbevoegdheid,	zij	stellen	met	de	drie	betrokken	wethouders	een	
collegevoorstel	op,	maar	de	drie	colleges	nemen	het	uiteindelijke	besluit.	
De	ambtelijk	opdrachtgever	 is	opdrachtgever	namens	de	drie	gemeentesecretarissen.	De	drie	 colle-
ges	zijn	de	bestuurlijke	opdrachtgevers.	In	het	Sturingsmodel	Walcheren	is	verder	niet	vastgelegd	hoe	
de	verantwoordelijkheden	tussen	het	ambtelijk	en	bestuurlijk	opdrachtgeverschap	zich	verhouden.		
Bij	de	 start	van	het	project	Walcheren	voor	Elkaar	 (mei	2015)	 is	wel	een	notitie	nieuwe	werkwijzen	
opgesteld	welke	door	de	colleges	is	vastgesteld	en	ter	informatie	aan	de	gemeenteraden	beschikbaar	
is	 gesteld.	 Momenteel	 wordt	 gewerkt	 met	 de	 notitie	 Aangepaste	 beschrijving	 nieuwe	 werkwijzen	
sociaal	domein	(dd.	januari	2016)	waarin	de	sturing	binnen	het	project	verder	is	uitgewerkt.		
In	de	“Aangepaste	beschrijving	nieuwe	werkwijzen	sociaal	domein”	worden	de	verhoudingen	tussen	
de	bestuurlijke	en	ambtelijke	opdrachtgevers	als	volgt	beschreven:	

• De	colleges	zijn	verantwoordelijk	voor	het	nemen	van	besluiten	op	alle	voorstellen	vanuit	de	
stuurgroep.		

• De	gemeentesecretarissen	zijn	verantwoordelijk	voor	de	organisatorische	aspecten	die	voort-
vloeien	uit	het	project	en	adviseren	aan	de	stuurgroep	over	de	P&C	cyclus.	Daarnaast	zijn	zij	
verantwoordelijk	voor	de	relatie	met	de	Ondernemingsraden.	

De	ambtelijk	opdrachtgever	en	projectleider	dienen	deze	bovengenoemde	organisatorische	aspecten	
telkens	proactief	aan	de	gezamenlijke	gemeentesecretarissen	voor	te	 leggen	in	het	maandelijkse	se-
cretarissenoverleg.	
	
Bevindingen	Rekenkamer:	

• Bij	de	 start	van	Porthos	en	Walcheren	voor	Elkaar	 	 is	mede	door	het	ontbreken	van	een	ka-
dernota	Verbonden	Partijen	onvoldoende	aandacht	 	 besteed	aan	een	heldere	 inrichting	 van	
de	governance	bij	een	dergelijke	bovengemeentelijke	constructie.	Er	 is	op	geen	enkele	wijze	
uitvoering	gegeven	aan	de	twee	richtlijnen	van	de	VZG	uit	2009	en	2015	(zie	normenkader	in	
paragraaf	2.4).	

Hierdoor	ontstaan	tal	van	problemen:	

• Veel	 verschillende	 overleggroepen,	 daardoor	 ook	 hoge	werkdruk	 voor	 projectleider	 en	 pro-
jectondersteuning	(capaciteitsproblemen).	

• Onduidelijkheid	over	de	verdeling	van	verantwoordelijkheden	tussen	WvE	en	Porthos:	wat	 is	
beleid	en	wat	is	uitvoering?	

• Onduidelijkheid	over	verdeling	van	verantwoordelijkheden	tussen	het	ambtelijke	deel	van	het	
project	(o.l.v.	gemeentesecretarissen)	en	het	bestuurlijke	deel	van	het	project	(o.l.v.	wethou-
ders	Zorg).		

• Door	het	ontbreken	van	heldere	 samenwerkingsovereenkomsten	 (zowel	voor	Belastingzaken	
en	 	 ICT	als	Porthos)	tussen	de	gemeenten	 is	men	in	een	overheaddiscussie	beland.	Deze	dis-
cussie	heeft	het	 functioneren	van	Porthos	 in	het	eerste	 jaar	zeer	bemoeilijkt,	met	de	nodige	
aanloopproblemen	van	dien.		

Het	beeld	dat	de	Rekenkamer	zich	op	grond	van	het	door	haar	uitgevoerde	onderzoek	heeft	gevormd	
sluit	 aan	 op	 een	 aantal	 bevindingen	 van	 de	 in	 paragraaf	 3.11	 genoemde	 externe	 onderzoeken	 van	
organisatie-	adviesbureau	KplusV	en	BMC	Advies.	
In	 de	 rapporten	 van	 KplusV	 en	 BMC	wordt	 gesteld	 dat	 de	 gekozen	 bestuurlijke	 constructie	 niet	 de	
optimale	invulling	is.	
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Uit	het	BMC-rapport	(pag.	21): 	
Uit	de	verschillende	documenten	en	gesprekken	is	niet	duidelijk	op	te	maken	wie	nu	de	‘echte’	baas	is	
van	 Porthos.	 Ook	 voor	 het	management	 van	 Porthos	 is	 dit	 niet	 duidelijk.	 Aan	 de	 ene	 kant	 dient	 de	
stuurgroep	als	richtinggevend	voor	de	inhoudelijke	taakuitvoering.	Aan	de	andere	kant	moet	de	‘afde-
ling’	 Porthos	 voldoen	 aan	 de	 kaders	 van	 de	 gemeente	 Veere.	 De	 inhoudelijke	 taakuitvoering	 moet	
worden	 ondersteund	 vanuit	 de	 bedrijfsvoering.	 Door	 te	 starten	 met	 een	 gefingeerde	 businesscase	
zonder	 vastgelegde	 afspraken,	 evaluatie	 en	 bijsturingsmomenten	 hebben	 Porthos	 en	 de	 gemeente	
Veere	te	lang	moeten	roeien	met	de	riemen	die	zij	hadden.	Deze	tweedeling	in	sturing	zorgt	niet	voor	
efficiency	in	de	uitvoering.	

	

Uit	het		BMC-rapport	(pag.	17):	
Naast	de	businesscase	 zijn	er	geen	afspraken	vastgelegd	over	het	hoe	en	wat	van	de	ondersteuning	
van	 Porthos	 door	 Veere.	 Niet	 alleen	 de	 eerdergenoemde	 onduidelijkheid	 over	 de	 aansturing	 van	
Porthos	is	daarvan	een	gevolg,	maar	ook	de	onduidelijkheid	over	wat	Veere	nu	wel	of	niet	moet	rege-
len	voor	Porthos.			

	

Uit		het	KplusV-	rapport	(pag.	8):		
Het	is	overduidelijk	dat	de	bestuurders	sociaal	domein	de	samenwerking	dragen	en	gecommitteerd	zijn	er	
een	succes	van	te	maken.	Bij	deze	bestuurders	ligt	de	drijvende	kracht.	De	vraag	is	of	de	voltallige	colleges	
en	de	gemeentesecretarissen	de	noodzaak	tot	de	samenwerking	even	sterk	voelen.	Breed	draagvlak	van	
de	gezamenlijke	colleges	en	de	ambtelijke	organisaties,	gefaciliteerd	door	de	secretarissen,	is	nodig	om	de	
samenwerking	de	ruimte	te	bieden.	

	

Uit	het	KplusV-rapport	(pag.8):	
In	de	interviews	is	naar	voren	gekomen	dat	de	secretarissen	onvoldoende	rol	en	positie	hebben	in	de	
samenwerking.	Feit	 is	dat	ook	de	projectorganisatie	 finale	ambtelijke	beoordeling	van	stukken	doet,	
maar	alleen	aan	bepaalde	bestuurders	adviseert.	Doordat	zowel	projectorganisatie	als	de	secretaris-
sen	deze	taken	uitvoeren,	vindt	onduidelijkheid	en	dubbeling	plaats.			

	
In	januari	2016	heeft	de	gemeenteraad	van	Vlissingen	de	richtlijn	van	de	VZG	onderschreven	met	de	
opmerking	 dat	 deze	 richtlijn	 binnen	 6	 maanden	 geïmplementeerd	 moet	 worden	 bij	 de	 bestaande	
bovengemeentelijke	samenwerkingsverbanden.	Dit	is	tot	op	heden	nog	niet	gebeurd.		
De	gemeenteraad	van	Middelburg	heeft	in	de	raad	van	26	september	2016	de	notitie	Verbonden	Par-
tijen	(16-148)	aangenomen.		
Wanneer	men	 uitvoering	 gaat	 geven	 aan	 deze	 richtlijnen	 zal	 de	 (dis)positie	 van	Walcheren	 voor	
Elkaar/Porthos	“automatisch”	aan	de	orde	komen.		
	
	
	
4. Zijn	de	doelgroepen	(en	een	eventuele	overlap	daartussen)	in	kaart	gebracht?		
De	colleges	hebben	bewust	geen	onderscheid	gemaakt	 tussen	aparte	doelgroepen	en	hebben	geko-
zen	voor	één	 integraal	beleid	voor	alle	 inwoners.	Daarbij	 staat	de	 inwoner	centraal	en	wordt	uitge-
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gaan	 van	 maatwerk.	 Voor	 de	 meest	 kwetsbare	 inwoners	 blijft	 een	 vangnet	 bestaan	met	 passende	
voorzieningen.	 Verder	 wordt	 uitgegaan	 van	 voorzieningen	 die	 voor	 alle	 doelgroepen	 passend	 zijn.	
Wanneer	wordt	bemerkt	dat	specifieke	voorzieningen	nodig	zijn	zal	dat	worden	gefaciliteerd.	
	
Bevindingen	Rekenkamer:	

• Definiëren	van	doelgroepen	wordt	door	KING/VNG	als	belangrijk	gezien.	Walcheren	voor	Elkaar	
wijkt	hier	dus	af	van	de	landelijke	uitgangspunten.	Door	het	definiëren	van	doelgroepen	en	het	
afstemmen	 van	 de	 administratieve	 processen	 daarop	waren	 de	 aannames	 in	 de	 Businesscase	
Porthos	wellicht	accurater	geweest.		

	
5. Hoe	is	de	lokale	en	regionale	samenwerking	vorm	gegeven?	
Walcheren:	
Regionale	 Commissie	 Walcheren:	 deze	 commissie	 bereidt	 in	 gezamenlijkheid	 gemeenschappelijke	
dossiers	voor	naast	de	procedurele	afspraken	van	de	individuele	gemeenten.	
Zeeuws:		
Op	Zeeuws	niveau	is	er	een	groot	aantal	overlegplatformen	actief,	te	weten		College	Zorg	en	Welzijn,	
CZW-bureau,	 Stuurgroep	 CZW-bureau,	 ambtelijk	 vooroverleg	 College	 Zorg	 en	 Welzijn,	 TaskForce	
Jeugd,	ambtelijke	werkgroep	Task	Force	Jeugd,		Stuurgroep	Veilig	Thuis,	Stuurgroep	Jeugd	&	Alcohol,	
Bestuurscommissie	inkoop	jeugdhulp,	College	van	inkoop	jeugd,	Transformatieteam	Jeugd,	AB	en	DB	
GGD,	Provinciaal	ambtelijk	overleg	(PAO,	voor	advisering	AB	GGD),	Veiligheidshuis,	Ambtelijke	voor-
bereiding	 Veiligheidshuis,	 Periodiek	 bestuurlijk	 overleg	 afstemming	 zorg	 en	 veiligheid	 (deelnemers:	
Veiligheidscollege	 en	 CZW),	 Gemeentelijke	 vervoerscentrale	 (GVC),	 Ambtelijke	 voorbereiding	 GVC,	
Kring	 van	 gemeentesecretarissen	 (deelnemers:	 13	 secretarissen	 van	 Zeeland),	 Provinciaal	 manage-
mentoverleg	(PMO),	Provinciaal	transitieteam	(PTT).	
	
T.a.v.	het	functioneren		van	de	Regionale	Commissie	Walcheren:	
De	Walcherse	gemeenten	hebben	 in	het	 verleden	besluiten	genomen	over	 regionale	 samenwerking		
van	 WvE.	 In	 de	 vergadering	 van	 de	 regionale	 commissie	 Walcheren	 van	 20	 april	 2016	 hebben	 de	
raadsgriffiers	van	Middelburg,Veere	en	Vlissingen	aandacht	gevraagd	voor	de	Walcherse	samenwer-
king.	
De	insteek	van	de	Regionale	Commissie	Walcheren	was:	

• Efficiency	verbeteren;	
• Optimalisatie	dienstverlening	voor	de	bewoners;	
• Doelmatigheid	verbeteren;		
• Delen	van	deskundigheid.	

Er	is	door	de	griffiers	duidelijk	gesteld	dat	een	regionale	commissie	kansen	biedt	voor	het	verstevigen	
van	de	positie	 van	de	gemeenteraden	bij	 bovengemeentelijke	 samenwerking,	maar	dat	deze	 tot	op	
heden	nog	geen	toegevoegde	waarde	heeft	bij	de	bestaande	besluitvormingsstructuren.  
Zij	concludeerden	dat	de	activiteiten	van	de	commissie	vooral	gericht	zijn	op	de	informatiepositie	van	
gemeenteraden,	maar	niet	direct	op	de	versterking	van	de	positie	van	de	gemeenteraden	 in	de	be-
sluitvorming.	
De	 inhoud	 van	 de	 regionale	 commissie	 is	 volgens	 de	 griffiers	 teveel	 informatief	 en	 te	 vrijblijvend,	
waarmee	het	vooral	een	sociale	ontmoetingsplaats	voor	Walcherse	raadsleden	is	geworden.	



 
 

 

 

Decentralisaties	in	het	sociale	domein		

34 van 78  

Definitief rapport  t.b.v. bespreking in de gemeenteraad Middelburg van december 2016 

 

	
Bevinding	rekenkamer:	

• De	rekenkamer	sluit	zich	aan	bij	het	oordeel	van	de	griffiers.	Naar	aanleiding	van	de	opmer-
kingen	door	de	griffiers	op	de	regionale	vergadering	van	20	april	2016	zijn	er	in	de	gemeente	
Vlissingen	en	Middelburg	moties	aangenomen,	maar	daadwerkelijke	 resultaten	 zijn	nog	niet	
geboekt.	

	
T.a.v.	het	functioneren	van	de	Zeeuwse	overlegplatformen:	
Momenteel	bestaat	er	een	groot	aantal	verschillende	overlegplatformen	op	Zeeuws	niveau.	Raadsle-
den	 zijn	 nauwelijks	 op	 de	 hoogte	 van	 het	 bestaan	 ervan,	 en	worden	 ook	 niet	 op	 consistente	wijze	
geïnformeerd	over	inhoud	van	deze	overleggroepen.	Ook	is	de	status	ervan	in	veel	gevallen	onduide-
lijk.	
Bevinding	Rekenkamer:		

• De	 democratische	 inbreng	 van	 de	 gemeenteraden	 in	 de	 verschillende	 Zeeuwse	 overlegplat-
formen	 is	over	het	algemeen	genomen	gering.	Raadsleden	zijn	nauwelijks	op	de	hoogte	van	
de	activiteiten	van	de	verschillende	overlegplatformen.	Zo	wordt	bijvoorbeeld	het	jaarverslag	
CZW	niet	actief	ter	beschikking	gesteld	aan	raden.	
	

6. Wat	is	de	rol	van	Porthos	in	dit	geheel?	
De	 toegang	 tot	 zorg	 en	 ondersteuning	 op	 Walcheren	 verloopt	 via	 Porthos.	 De	 frontoffice	 Porthos	
functioneert	 als	 ingang	 voor	 het	 aanvragen	 van	 een	 individuele	 voorziening.	 De	 backoffice	 regelt	
meer	achter	de	schermen	de	administratieve	processen,	zoals:	het	afgeven	van	beschikkingen,	bewa-
ken	 van	 de	 macrobudgetten	 en	 het	 optreden	 bij	 bezwaar-	 en	 beroepsprocedures.	 Daarnaast	 is	 de	
backoffice	verantwoordelijk	voor	het	beheer	van	de	contracten	met	de	gemeentelijke	partners	(aan-
bieders	 van	 zorg,	welzijn	 en	 diensten),	wat	 inhoudt	 dat	 zij	 opvolgen	 of	 de	 uitvoering	 in	 de	 praktijk	
past	bij	de	vastgestelde	gemeentelijke	ambities	en	waar	nodig	daarop	ingrijpen.	
Daarnaast	worden	de	gebiedsteams	gefaciliteerd	vanuit	Porthos	met	een	onafhankelijk	supervisor	en	
administratieve	ondersteuning.	
Porthos	wordt	door	verschillende	entiteiten	aangestuurd,	nl.:		

• Stuurgroep	Sociaal	Domein	voor	beleid,		
• Stuurgroep	Porthos	voor	uitvoeringsaspecten,		
• Gemeentesecretaris	Veere	voor	bedrijfsvoeringsaspecten.	

	
Bevindingen	Rekenkamer:	

• Door	 de	 eerder	 genoemde	 onduidelijkheden	 in	 de	 verhoudingen	 tussen	 de	 gemeenten,	 het	
project	Walcheren	voor	Elkaar	en	de	uitvoeringsorganisatie,	zowel	voor	wat	betreft	de	sturing	
als	 de	 verdeling	 van	 beleids-	 en	 uitvoeringsverantwoordelijkheden,	 heeft	 Porthos	 vanaf	 het	
begin	 in	2015	 fikse	 (opstart)problemen	gekend.	Dit	wordt	 in	de	onderzoeken	van	KplusV	en	
BMC	onderschreven.	Ook	uit	de	door	ons	gevoerde	interviews	is	dit	naar	voren	gekomen.		

BMC	Advies	concludeert	“dat	de	bedrijfsvoering	binnen	Porthos	ook	op	dit	moment	niet	voldoende	is	afge-
stemd	op	de	afgesproken	taakuitvoering	binnen	de	daarvoor	beschikbaar	gestelde	middelen”.	Vooral	 in-
terne	werkprocessen	rondom	rechtmatigheid,	archivering	en	privacy	zijn	door	BMC	als	onvoldoende	be-
oordeelt,	wat	volgens	de	 rekenkamer	potentieel	 grote	 risico’s	met	 zich	meebrengt.	 Zo	 zijn	er	door	 ICT-
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problemen	problemen	met	de	communicatie	tussen	front-	en	backoffice,	waardoor	het	risico	ontstaat	dat	
familienetwerkberaden	niet	over	alle	informatie	kunnen	beschikken.	Ook	BMC	stelt	dat	deze	problemen	
worden	veroorzaakt	door	onduidelijkheid	in	de	aansturing	van	Porthos.	
	

Uit	het	BMC-rapport:		
Het	 is	 aan	 te	 bevelen	 om	 duidelijk	 te	maken	wie	 er	 nu	 stuurt	 op	 de	 bedrijfsvoering	 van	 Porthos	 en	
waar	het	budgetbeheer	ligt.	Ligt	de	principale	sturing	bij	de	Stuurgroep	Porthos	of	bij	de	gemeentese-
cretaris	van	Veere	en	is	deze	sturing	voldoende	gefaciliteerd?	Deze	duidelijkheid	moet	worden	vastge-
legd	 in	een	samenwerkingsdocument,	zodat	voor	eenieder	duidelijk	 is	waar	de	taken	en	verantwoor-
delijkheden	liggen.	

	
7. Hoe	lopen	de	geldstromen	tussen	Rijk,	gemeenten	en	uitvoeringsorganisaties?	
Het	Rijk	stelt	de	middelen	voor	de	gedecentraliseerde	taken	in	het	sociaal	domein	via	een	integratie-
uitkering	aan	gemeenten	ter	beschikking.	De	 integratie-uitkering	sociaal	domein	bestaat	uit	de	mid-
delen	die	per	2015	voor	de	uitvoering	van	de	Jeugdwet	en	de	WMO	(het	nieuwe	deel)	naar	gemeen-
ten	zijn	gegaan	en	uit	het	participatiebudget	zoals	dat	per	2015	voor	de	Participatiewet	beschikbaar	
is	 gekomen.	 De	 participatiemiddelen	werden	 tot	 2015	 aan	 gemeenten	 beschikbaar	 gesteld	 via	 een	
specifieke	uitkering.	Nu	de	middelen	aan	de	gemeenten	worden	verstrekt	in	de	vorm	van	een	integra-
tie-uitkering	zijn	de	middelen	vrij	besteedbaar	voor	de	gemeenten.	Wel	 is	door	het	 	Rijk	en	de	VNG	
afgesproken	dat	dit	geld	voor	de	periode	2015-2018	in	ieder	geval	ingezet	zal	worden	voor	de	uitvoe-
ring	van	de	nieuwe	gedecentraliseerde	taken	in	het	sociaal	domein.			
De	budgetten	die	nodig	zijn	voor	de	gebiedsteams,	Porthos	(en	daarmee	ook	het	Routeteam)	en	Vei-
lig	Thuis	worden	uit	het	bovengenoemde	macrobudget	gefinancierd.Ook	het	budget	dat	nodig	is	om	
de	contractering,	bevoorschotting	en	 facturering	van	de	 jeugdhulp	 te	 financieren	wordt	uit	het	ma-
crobudget	gehaald.	Voor	jeugdhulp	is	de	keuze	gemaakt	om	daartoe	een	Zeeuwse	inkooporganisatie	
(Taskforce	Jeugd)	op	te	richten	onder	de	Gemeenschappelijke	Regeling	GGD.	
De	uitvoeringsorganisatie	Porthos	wordt	door	de	drie	gemeenten	gezamenlijk	gefinancierd.	Het	Wal-
cherse	bedrag	dat	nodig	is	voor	de	financiering	van	Porthos	wordt	op	voorhand	verdeeld	over	de	drie	
Walcherse	gemeenten;	de	verdeelsleutel	volgt	de	verdeelsleutel	die	het	Rijk	toepast	bij	de	verdelin-
gen	van	de	budgetten	voor	jeugd	en	Wmo.		
Het	 financieel	 overzicht	 in	 de	 vierde	 kwartaalrapportage	 Sociaal	 Domein	 2015	 laat	 op	Walchers	 ni-
veau	per	saldo	een	overschot	zien	op	de	budgetten	van	€	8.451.813.	Er	 is	voor	2015	sprake	van	een	
budgettair	overschot	op	de	oude	Wmo	taken	en	de	nieuwe	Wmo.	Voor	de	Jeugdhulp	is	er	een	tekort.	
Vooral	in	Middelburg	en	Vlissingen	is	het	tekort	op	Jeugdzorg	significant	(zie	onderstaande	tabellen	3	
t/m	6).		
Hierbij	dient	wel	opgemerkt	te	worden	dat	de	Wmo,	de	Jeugdhulp	en	Beschermd	Wonen	een	open-
einde	 regeling	 zijn,	waarbij	 het	 risico	 van	budgetoverschrijdingen	dus	 latent	 aanwezig	 is.	Daarnaast	
zijn	er	met	betrekking	tot	de	bekostiging	vanuit	de	Rijksoverheid	zowel	voor	wat	betreft	de	Participa-
tiewet	en	de	Jeugdzorg	voor	2016	en	verder	nog	onduidelijkheden.	
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Tabel	 3.	 Totaal	 overzicht	 realisatie	 macrobudgetten	 sociaal	 domein	 2015	 (bron:	 4e	 kwartaalrapportage	
sociaal	domein	2015)	

	

	
	

Totaal	 over-
zicht		

Realisatie	2015	Vlissingen	totaal	

Dekking	 Kosten	 Saldo	

Wmo	oud	 7.714.590	 4.923.233	 2.791.357	

Wmo	nieuw	 7.332.000	 5.651.369	 1.680.631	

Eigen	bijdragen	 -	1.164.000	 -	984.662	 -	179.338	

Porthos		 1.931.000	 1.848.281	 83.123	

Jeugdhulp	 10.834.000	 10.989.000	 -					155.000	

Totaal	 26.647.994	 22.427.221	 4.220.773	

	

Totaal	 over-
zicht		

Realisatie	2015	Walcheren	totaal	

Dekking	 Kosten	 Saldo	

Wmo	oud	 16.784.834	 12.499.084	 4.285.750	

Wmo	nieuw	 17.061.694	 12.113.527	 4.948.167	

Eigen	bijdragen	 -	2.756.574	 -2.074.712	 681.862	

Porthos		 4.232.046	 4.292.852	 -60.806	

Jeugdhulp	 26.353.000	 26.771.000	 -418.000	

Totaal	 61.675.000	 53.601.751	 8.073.249	

Totaal	 over-
zicht		

Realisatie	2015	Veere	totaal	

Dekking	 Kosten	 Saldo	

Wmo	oud	 2.277.631	 1.588.687	 688.944	

Wmo	nieuw	 2.186.909	 1.223.863	 963.046	

Eigen	bijdragen	 -	515.959	 -	324.158	 -	191.801	

Porthos		 578.058	 560.469	 17.589	

Jeugdhulp	 3.409.000	 3.463.000	 -							54.000	

Totaal	 7.935.639	 6.511.861	 1.423.778	
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Totaal	 over-
zicht		

Realisatie	2015	Middelburg	totaal	

Dekking	 Kosten	 Saldo	

Wmo	oud	 6.792.613	 5.987.164	 805.449	

Wmo	nieuw	 7.542.785	 5.238.294	 2.304.491	

Eigen	bijdragen	 -	1.076.615	 -	765.892	 -	310.723	

Porthos		 1.722.584	 1.884.102	 -		161.518	

Jeugdhulp	 12.110.000	 12.319.000	 -	209.000	

Totaal	 27.091.367	 24.662.668	 2.428.699	

Tabel	 4	 t/m	 6.	 Totaal	 overzicht	 realisatie	macrobudgetten	 sociaal	 domein	 2015	 uitge-
splitst	per	gemeente.	

	
Ook	met	betrekking	 tot	het	meerjarig	Wmo	budget	 van	Vlissingen	kunnen	nog	 correcties	plaatsvin-
den	 n.a.v.	 de	 ingediende	 bezwaren	 bij	 het	Ministerie.	 Ook	Middelburg	 heeft	 bezwaar	 aangetekend	
tegen	de	methode	van	berekening	van	de	meerjarenbudgetten	voor	de	Wmo	bij	het	Ministerie	van	
VWS	en	BZK	en	samen	met	andere	gemeenten	een	brief	hierover	geschreven	aan	de	Tweede	Kamer.	
Vooralsnog	 verwachten	 de	 gemeenten	 op	Walchers	 niveau	 de	 komende	 jaren	 overschotten	 op	 de	
zorgbudgetten,	 alleen	de	 gemeente	Middelburg	 verwacht	 vanaf	 2017	 een	 tekort	 op	 het	macrobud-
get,	veroorzaakt	door	een	tekort	op	de	jeugdhulp.		
	
Bevinding	Rekenkamer:	

• De	financiering	van	de	decentralisaties	geschiedt	met	een	open	eind	constructie,	wat	risico’s	
met	zich	meebrengt	voor	gemeenten.	

• Voor	Porthos	is	het	op	dit	moment	niet	inzichtelijk	in	hoeverre	de	door	de	backoffice	afgege-
ven	beschikkingen	de	gemeentelijke	budgetten	uitputten.	

	

Uit	het	BMC-rapport	(pag.	13):		
Na	controle	door	de	administratie	van	Porthos	wordt	de	declaratie	doorgestuurd	naar	de	desbetref-
fende	gemeenten	ter	betaling.	Porthos	heeft	geen	zicht	op	de	betalingen	en	de	daarmee	samenhan-
gende	uitputting	van	de	budgetten.	De	klantondersteuners	en	de	sleutelwerkers	hebben	dan	ook	geen	
zicht	op	het	gebruik	van	de	diverse	zorgproducten	en	de	beschikbaarheid	van	de	budgetten.	

	
8. Is	het	duidelijk	hoe	de	kosten	voor	directe	en	indirecte	zorg	zich	tot	elkaar	verhouden?	
In	 zowel	 de	 kwartaalrapportages	 als	 in	 de	 interviews	wordt	 uitgegaan	 van	 een	 personele	 bezetting	
van	45,7	 fte	met	op	enkele	plaatsen	een	tijdelijke	kracht.	 In	de	businesscase	werd	hierbij	uitgegaan	
van	6	 fte	 voor	 administratieve	ondersteuning.	 In	de	 interviews	met	 rekenkamer	 is	 aangegeven	 	dat		
hiervan	 10	 fte	 belast	 zijn	met	 zuiver	 administratieve	 taken.	Hier	 zijn	 de	 specialistische	 functies	 (zie	
paragraaf	3.6)	 	niet	 in	meegenomen.	Porthos	benadrukt	dat	dergelijke	functies	niet	tot	de	overhead	
gerekend	moeten	worden.	Binnen	de	visie	van	de	Pentekening	(visie	Olmsted)	behoren	deze	functies	
wel	degelijk	tot	(de	eerste	stap	van)	het	leveren	van	zorg.	
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Uit	het	BMC-rapport	blijkt	dat	er	in	werkelijkheid	momenteel	60	fte	bij	Porthos	werken,	exclusief	de	
medewerkers	 	van	de	gebiedsteams.	BMC	geeft	ook	aan	in	haar	rapport	dat	Porthos,	om	haar	taken	
naar	 behoren	 uit	 te	 kunnen	 voeren,	 nog	 verder	 zou	moeten	 uitbreiden	 naar	 zo’n	 80	 fte	 (exclusief	
medewerkers	gebiedsteams).	
Uit	 de	 door	 de	 rekenkamer	 gehouden	 interviews	 is	 naar	 voren	 gekomen	 dat	 Porthos	wordt	 gecon-
fronteerd	met	extra	administratieve	lasten,	met	name	door	ICT-problemen.	Dit	 is	ook	door	BMC	Ad-
vies	vastgesteld.		
In	de	eerste	kwartaalrapportage	Sociaal	Domein	2016	wordt	op	pag.	52	dan	ook	aangegeven	dat	hier	
in	de	businesscase	Porthos	 geen	 rekening	mee	 is	 gehouden.	Binnen	de	 totale	beschikbare	 formatie	
van	Porthos	heeft	ondertussen	een	verschuiving	plaatsgevonden	en	zijn	er	meer	medewerkers	 in	de	
administratie	geplaatst	dan	oorspronkelijk	de	bedoeling	was.		
	
Bevindingen	Rekenkamer:	

• Het	is	voor	de	rekenkamer	niet	duidelijk	hoe	de	directe	en	indirecte	kosten	zich	werkelijk	ver-
houden	omdat	de	bedrijfsvoering	Porthos	daar	geen	duidelijk	beeld	van	geeft.		

	

Uit	het	BMC-rapport	(pag.	24):	
De	 kosten	 van	 de	 organisatie	 rondom	 Porthos	 zijn	 niet	 in	 hun	 geheel	 duidelijk	 te	 krijgen.	 Naast	 de	
direct	 toe	 te	wijzen	kosten	vanuit	de	businesscase	 zit	 zowel	 in	de	hoge	werkdruk	als	 in	de	 inzet	 van	
Veere	extra	inzet	die	niet	wordt	doorberekend		op	Porthos.	De	kosten	lijken	relatief	laag	te	zijn,	maar	
doen	geen	recht	aan	de	praktijk	waarin	gewerkt	wordt	met	diverse	tekortkomingen.	

	
• De	rekenkamer	constateert	op	basis	van	notulen	van	de	Stuurgroep	Sociaal	Domein	 (Afspra-

kenlijst	Stuurgroep	Walcheren	voor	Elkaar	dd.	3	maart	2016)	dat	de	colleges	op	de	hoogte	zijn	
van	 het	 feit	 dat	 de	 overheadkosten	 van	 Porthos	 substantieel	 stijgen	 t.o.v.	 de	 businesscase	
een	bestuurlijk	 risico	met	 zich	meebrengt,	en	dat	dit	politiek	gezien	moeilijk	 te	 verkopen	 is.	
De	stuurgroep	Sociaal	Domein	heeft	op	dat	moment	echter	besloten	dit	niet	bekend	te	maken	
via	de	4e	kwartaalrapportage	2015.	

• In	de	3e	kwartaalrapportage	2016	wordt	gemeld	dat	n.a.v.	het	BMC-onderzoek	de	businessca-
se	 Porthos	 geactualiseerd	 dient	 te	 worden,	 waarbij	 de	 formatie	 naar	 boven	 toe	 bijgesteld	
dient	te	worden.	De	financiële	gevolgen	van	deze	bijstelling	zullen	pas	later	gemeld	(kunnen)	
worden.	

	
9. Hoe	verloopt	de	kostentoedeling	naar	gemeenten?	
Walcheren	voor	Elkaar:	
Walcheren	 voor	 Elkaar	wordt	 gefinancierd	 uit	 een	 regionaal	werkbudget	 van	 €	 300.000.	 De	 kosten	
worden	evenredig	over	de	gemeenten	verdeeld.	(Middelburg	€	120.000,	Vlissingen	€	120.000	en	Vee-
re	 €	 60.000),	 ten	 laste	 van	 het	 voor	 2015	 beschikbare	 decentralisatiebudget	 zorgvernieuwing	 en	 in	
2016	ten	laste	van	de	totaal	beschikbare	middelen	voor	het	sociaal	domein	(zie	Aangepaste	beschrij-
ving	nieuwe	werkwijzen	Sociaal	Domein,	versie	18	januari	2016,	onder	punt	12,	Financiën).		
Porthos:	
Het	 is	 de	 bedoeling	 dat	 aan	 het	 eind	 van	 het	 jaar	 het	werkelijk	 gebruik	 van	 Porthos	 per	 gemeente	
wordt	bepaald;	op	basis	daarvan	wordt	de	werkelijke	bijdrage	per	gemeente	vastgesteld.		
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In	de	Businesscase	Porthos	 (hfdst.	6)	 is	aangegeven	dat	het	van	belang	 is	dat	er	 (per	1-1-2015)	een	
goed	 werkend	 monitoring-	 en	 managementinformatiesysteem	 beschikbaar	 is.	 De	 inrichting	 van	 de	
administratieve	processen	en	de	planning-	en	controlcylcus	die	nodig	zijn	om	verrekening	op	werke-
lijk	 gebruik	mogelijk	 te	maken	moesten	 daarom	 in	 het	 laatste	 kwartaal	 van	 2014	worden	 ingericht	
door	de	manager	Porthos.	
Bij	 de	 besluitvorming	 rondom	 het	 project	 Walcheren	 voor	 Elkaar	 	 en	 de	 uitvoeringsorganisatie	
Porthos	moesten	de	precieze	indicatoren	nog	worden	ontwikkeld.	Daarom	is	destijds	afgesproken	dat	
als	 afrekening	 op	 basis	 van	werkelijk	 gebruik	 niet	mogelijk	 is,	wordt	 teruggevallen	 op	 een	 verdeel-
sleutel	gebaseerd	op	de	definitieve	macro	budgetten.	Deze	verdeelsleutel	kwam	in	2015	(gebaseerd	
op	september-circulaire	2015)	neer	op	13,3%	voor	de	gemeente	Veere,	42,5%	voor	de	gemeente	Vlis-
singen	 en	 44,2%	 voor	 de	 gemeente	Middelburg.	 Voor	 2016	moet	 de	 definitieve	 verdeelsleutel	 nog	
worden	vastgesteld.		
In	de	Pentekening	 (onder	kader	61,	pag.	36)	wordt	aangegeven	dat	de	gebiedsteams	per	 team	wor-
den	 gefinancierd,	 waardoor	 het	 aantal	 teams	 flexibel	 is.	 Het	 vertrekpunt	 was	 10	 gebiedsteams	 op	
Walcheren:	vijf	in	Vlissingen,	vier	in	Middelburg,	één	in	Veere.	Elke	Walcherse	gemeente	kon	er	voor	
kiezen	 om	 het	 aantal	 teams	 aan	 te	 passen	waarbij	 gold	 dat	 er	 gerekend	 zou	worden	met	 een	 vast	
bedrag	 per	 gebiedsteam.	 Dit	 bedrag	 zou	 ook	 de	 kosten	 voor	 facilitering	 van	 het	 gebiedsteam	 door	
Porthos	bevatten.	
Inmiddels	 zijn	de	gebiedsteams	samengevoegd	 (per	01-05-2016),	momenteel	 zijn	er	nog	maar	4	ge-
biedsteam	actief.	Ook	de	verrekening	van	de	kosten	van	de	gebiedsteams	zou	o.b.v.	urenregistratie	
(TIM-registratie)	moeten	plaatsvinden.	
	
Bevindingen	Rekenkamer:	

• In	2015	zijn	de	kosten	van	Porthos	per	gemeente	afgerekend	o.b.v.	bovengenoemde	verdeel-
sleutel,	gebaseerd	op	de	definitieve	macro	budgetten	2015.	Voor	2016	heeft	de	bevoorschot-
ting	van	Porthos	plaatsgevonden	o.b.v.	de	verdeelsleutels	die	volgden	uit	de	septembercircu-
laire	2015.		

• In	de	tweede	kwartaalrapportage	2016	Sociaal	Domein	wordt	op	pag.	86	gemeld	dat	door	het	
nog	niet	volledig	operationeel	zijn	van	het	urenregistratiesysteem	van	Porthos	afrekening	van	
de	kosten	o.b.v.	werkelijk	gebruik	per	gemeente		nog	steeds	niet	mogelijk	is.	Daarom	zal	ook	
dit	jaar	gebruik	gemaakt	worden	van	de	bovengenoemde	verdeelsleutel.	

• In	de	3e	kwartaalrapportage	2016	wordt	bovendien	gemeld	dat	de	uren	administratie	een	wanke-
le	basis	voor	het	afrekenen	is.	

• De	in	2014	opgestelde	business	case	is	destijds	opgesteld	als	zijnde	“best	guess”,	ondertussen	
is	gebleken	dat	het	aantal	cliënten	momenteel	300%	hoger	ligt	dan	destijds	aangenomen	(zie	
rapportage	 BMC	 Advies).	 Dit	 heeft	 uiteraard	 gevolgen	 voor	 de	 begrotingen	 van	 de	 drie	 ge-
meenten.	

BMC	geeft		aan	dat	Porthos	op	basis	van	de	huidige	workload	een	berekende	formatie	van	81	fte	no-
dig	heeft	om	haar	 taken	naar	behoren	 te	kunnen	uitvoeren.	Deze	verhoogde	 inzet	van	 fte	heeft	als	
gevolg	 dat	 de	 door	 BMC	 begrootte	 kosten	 voor	 Porthos	 oplopen	 van	 ca.	 €	 4,0	mln.	 in	 de	 originele	
businesscase	Porthos	naar	ruim	€	6,6	mln.	in	de	door	BMC	geactualiseerde	businesscase	(zie	de	tabel	
in	bijlage	4,	overgenomen	uit	het	BMC-rapport).		
De	 vraag	 is	 vervolgens	 hoe	 het	 door	 BMC	 geschetste	 begrotingstekort	 van	 Porthos	 verdeeld	 gaat	
worden	over	 de	 drie	 gemeenten	wanneer	men	 geen	 inzicht	 heeft	 in	 het	werkelijke	 gebruik	 per	 ge-
meente.		
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In	het	eerste	en	tweede	kwartaal	2016	laat	het	TIM-registratiesysteem	een	grote	verschuiving	zien	in	
het	aantal	bestede	uren	voor	de	gemeente	Veere	ten	opzichte	van	de	aantallen	in	2015.	In	de	derde	
kwartaalrapportage	2016	wordt	vervolgens	ook	gemeld	dat	men	van	mening	is	dat	het	urenregistra-
tiesysteem	een	wankele	basis	is	voor	de	verrekening	van	de	kosten	van	Porthos.	
De	werkgroep	Financiën	van	het	project	Walcheren	voor	Elkaar	 (waarin	zowel	de	gemeente	Middel-
burg,	 Vlissingen	 als	 Veere	 zijn	 vertegenwoordigd)	 is	 daarom	 door	 de	 colleges	 om	 advies	 gevraagd	
over	het	gebruik	van	geschikte	indicatoren	voor	de	kostentoerekening.		
In	de	tweede	kwartaalrapportage	Sociaal	Domein	werd	duidelijk	dat	bij	de	methode	van	tijdregistra-
tie	gemeente	Veere	uit	de	pas	ging	lopen.	In	de	stuurgroep	sociaal	domein	van	7	november	is	beslo-
ten	om	werkgroep	Financiën	van	het	 sociaal	domein	 te	verzoeken	om	met	een	nieuw	voorstel	 voor	
de	financiële	verdeling	te	komen.	

• De	rekenkamer	voorziet	een	potentiële	 financiële	discussie	 rondom	de	verrekening	van	de	
kosten	van	Porthos.		

Daarnaast	speelt	ook	de	zogenaamde	overheaddiscussie	tussen	de	drie	gemeenten,	over	de	vergoe-
dingen	 voor	 kantoorruimte	 en	 overige	 bedrijfsvoeringskosten	 binnen	 gastgemeenteconstructies.	 Bij	
eerdere	 samenwerkingsverbanden	 (ICT,	 Belastingzaken)	 is	 om	 onduidelijke	 redenen	 afgeweken	 van	
het	door	het	Ministerie	van	Financiën	vastgestelde	normvergoeding	(€	31.250	p/fte	in	2016).			
Omdat	het	aantal	medewerkers	per	 samenwerkingsverband	sterk	verschilt	 (Middelburg	belastingza-
ken,	Vlissingen	ICT,	Veere	Porthos)	en	er	dus	geen	sprake	is	van	pariteit,	heeft	dit	geleid	tot	een	dis-
cussie	tussen	de	gemeenten	over	de	hoogte	van	de	overheadkosten.	Hierdoor	zijn	de	onderliggende	
dienstverleningsovereenkomsten	 (DVO’s)	 voor	 zowel	 Belastingzaken,	 ICT	 als	 Porthos	 ongetekend	
gebleven.		
	

Uit	het	BMC-rapport:		
Over	de	bekostiging	van	Porthos,	overhead,	en	ondersteuning	 (+	vergoeding)	door	de	gastgemeente	
Veere	 is	 onduidelijkheid:	 wat	mag	 Porthos	 nu	 vragen	 van	 de	 gastgemeente	 Veere	 in	 het	 kader	 van	
ondersteuning	in	de	bedrijfsvoering?	En	welke	vergoeding	krijgt	Veere	voor	het	zijn	van	de	gastheer-
gemeente	en	hoe	verhoudt	zich	dat	tot	de	bekostiging	van	Porthos	als	organisatie?	

	
Met	de	Nota	“Verrekening	overhead	WSD-gemeenten”	(zie	bijlage	5)	is	getracht	een	heldere	definitie	
van	het	begrip	overhead	en	een	aantal	uitgangspunten	op	te	stellen	om	uit	deze	discussie	te	komen	
en	ongetekende	DVO’s	te	kunnen	gaan	formaliseren.	Deze	nota	is	inmiddels	door	de	colleges	aange-
nomen.	 Hiermee	 is	 de	 overheaddiscussie	 tussen	 Middelburg,	 Vlissingen	 en	 Veere	 echter	 nog	 niet	
afgerond.		
De	rekenkamer	merkt	op	dat	onder	het	kopje	“kanttekeningen”	in	deze	nota	wel	wordt	gesteld	dat	er	
ondanks	de	voorgelegde	definitie	en	basisafspraken	altijd	situaties	blijven	bestaan	waarin	de	voorge-
stelde	afspraken		niet	direct	toepasbaar	zijn.		

• Hiermee	blijft	naar	mening	van	de	rekenkamer	opening	bestaan	voor	discussie	over	de	toe-
deling	van	overheadkosten	naar	gemeenten.	
	

10. Wat	is	het	effect	van	een	“centrumgemeente”	(Vlissingen)?	
Het	budget	voor	de	Wmo	wordt	verdeeld	over	alle	gemeenten.	Een	uitzondering	hierop	vormen	het	
budget	 voor	 beschermd	 wonen	 (BW,	 zorgzwaartepakketten	 GGZ-C)	 en	 het	 budget	 voor	 de	 AWBZ-
taken	die	samenhangen	met	opvang.	
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De	 Zeeuwse	 gemeenten	 hebben	 samenwerkingsafspraken	 via	 het	 Zeeuwse	 Kompas	 gemaakt.	 Deze	
samenwerking	krijgt	gestalte	binnen	het	College	Zorg	en	Welzijn	Zeeland	[CZW].	Het	CZW-bureau	te	
Goes	 verzorgt	 voor	 de	 13	 Zeeuwse	 gemeenten	 de	 dagelijkse	 uitvoering,	 administratie	 en	 beleids-
voorbereiding.	
Maatschappelijke	Opvang	en	de	Verslavingszorg	is	een	taak	voor	centrumgemeenten.	Voor	Zeeland	is	
Vlissingen	centrumgemeente.	Vlissingen	dient	de	voor	dit	doel	ontvangen	gelden	van	het	Ministerie	
te	verantwoorden.	Hiervoor	baseren	zij	zich	op	de	jaarrekening	van	het	CZW-bureau.	 	
	
Bevinding	rekenkamer:	

• Hoewel	het	CZW	namens	centrumgemeente	Vlissingen	een	prominente	rol	heeft	voor	wat	be-
treft	 Taskforce	 Jeugd	 	 is	 de	democratisch	 inbreng	 van	de	 gemeenteraden	binnen	dit	 orgaan	
zeer	beperkt.	De	raden	van	Vlissingen	en	Middelburg	zijn	slecht	op	de	hoogte	van	de	activitei-
ten	en	besluiten	van	het	CZW,	zij	worden	hier	door	de	betrokken	wethouder	niet	actief	over	
geïnformeerd.		

	
11. Wat	zijn	de	sturings-	en	controlerende	mogelijkheden	van	de	raad	bij	de	2D-transities?	
De	sturende	rol	van	de	gemeenteraad	is	een	van	de	hoofdtaken	van	de	raad	naast	de	controlerende	
taken.	 De	 gemeenteraad	moet	 vanuit	 haar	 kaderstellende	 rol	 betrokken	 zijn	 bij	 nieuwe	 projecten.	
Deze	kaders	moeten	verwerkt	zijn	in	een	duidelijke	nota.		
Zoals	al	eerder	opgemerkt	is	de	Rekenkamer	van	mening	dat	de	Pentekening	geen	kaderstellend	do-
cument	voor	de	 raden	 is,	 aangezien	deze	daarvoor	 te	veel	op	de	uitvoering	gericht	 is	 (“handen	aan	
het	bed”).	
Er	is	geen	duidelijke	stuurinformatie	in	de	Pentekening	opgenomen.	In	de	Pentekening	staat	wel: “de	
gemeente	wil	inzicht	hebben	in	de	bereikte	resultaten,	maar	niet	in	de	valkuil	trappen	van	teveel	regi-
streren	van	cijfers	die	 te	weinig	zeggen.	Het	uitgangspunt	 is	daarom	een	beperkt	aantal	 indicatoren	
die	letterlijk	gaan	over	wat	we	willen	bereiken.		
Vanuit	het	Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	en	vanuit	de	VNG(KING)	zijn	er	 	gereedschappen	aan-
gedragen	om	de	decentralisaties	bij	de	gemeenten	te	begeleiden.	Gezien		het	unieke	karakter	van	de	
decentralisaties	binnen	WMO/Jeugd	op	Walcheren,	is	monitoring	aan	de	hand	van	de	door	de	KING-
gemeenten	aangedragen	 indicatoren	volgens	de	Stuurgroep	Sociaal	Domein	echter	niet	mogelijk	en	
niet	zinnig.		
Hoewel	er	bij	de	aanvang	van	de	decentralisaties	vanuit	het	project	Walcheren	voor	Elkaar	wel	aan-
dacht	 is	gevraagd	voor	de	unieke	positie	van	Walcheren	binnen	het	Zeeuwse	OTD	 (Ondersteunings-
team	Decentralisaties)	heeft	dit	niet	geleid	tot	bruikbare	monitorings-	en	benchmarkingsindicatoren	
voor	 de	 decentralisaties	 Wmo/Jeugd	 op	Walcheren.	 Toch	 is	 er	 vanuit	 het	 project	 Walcheren	 voor	
Elkaar	besloten	tot	aanschaf	van	KING-software.	
De	Stuurgroep	Sociaal	Domein	heeft	aangegeven	samen	met	de	raden	te	willen	komen	tot	een	moni-
toringsmodel	waarmee	de	raad	kan	gaan	sturen	op	de	ontwikkelingen	die	de	raad	wil	zien.	Hiervoor	
is	een	werkgroep	opgericht	waar	ook	raadsleden	zitting	 in	hebben,	welke	recentelijk	van	start	 is	ge-
gaan.	 Onder	 andere	 het	 gebruik	 van	 de	 zogenaamde	 zelfredzaamheidsmatrix	 zal	 hierbij	 centraal	
staan.	Uit	deze	matrix	zal	vooral	moeten	blijken	op	welke	factoren	de	raad	nu	daadwerkelijk	invloed	
kan	uitoefenen	(en	dus	kan	sturen).	
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Bij	 de	 start	 van	 het	 project	Walcheren	 voor	 elkaar	 en	 de	 oprichting	 van	 de	 uitvoeringsorganisatie	
Porthos	er	wel	het	voornemen	geweest	om	te	gaan	benchmarken.	Ook	 is	hier	 software	 (KING)	voor	
aangeschaft,	maar	tot	het	effectueren	van	landelijk	benchmarken	is	het	tot	op	heden	niet	gekomen.	
	
Bevinding	rekenkamer:	

• Er	 is	 geen	duidelijke	 sturingsinformatie	 (monitoringsindicatoren)	 in	 de	 Pentekening	 opgeno-
men.	

• Tot	op	heden	zijn	er	nog	geen	sturingsindicatoren	binnen	het	project	Walcheren	voor	Elkaar	
en	uitvoeringsorganisatie	Porthos	voor	handen.	Binnen	Porthos	 is	 slechts	een	beperkte	hoe-
veelheid	managementinformatie	voorhanden.		

• De	nog	 te	 ontwikkelen	 zelfredzaamheidsmatrix	 zal	 slechts	 in	 zeer	 beperkte	mate	 aansluiten	
op	de	 landelijke	 (KING)	monitoringsinstrumenten.	Hierdoor	 zal	 landelijke	benchmarking	 vrij-
wel	onmogelijk	zijn.	

• Raden	dienen	zelf	 sturingskaders	mee	te	geven.	Via	de	werkgroep	Monitoring	Sociaal	Beleid	
kunnen	raadsleden	nu	input	aanleveren	voor	een	Walchers	monitoringssysteem.		

	
12. Hoe	is	het	proces	van	kaderstelling	tot	nu	toe	verlopen	en	welke	rol	speelde	de	gemeenteraad	

daarbij?	
De	Pentekening	 is	het	basisdocument	waarop	andere	beleidskaders	gebaseerd	 zijn,	en	waar	andere	
beleidskaders	zich	aan	conformeren.	Raden	zijn	nauw	betrokken	geweest	in	het	proces	van	totstand-
koming	 van	 de	 Houtkoolschets	 en	 vervolgens	 de	 Pentekening,	 door	 middel	 van	 presentaties	 in	 de	
Regionale	Commissie	Walcheren	en	inspreekavonden.		
Aanpassingen	 in	de	Pentekening	(zoals	aanpassing	van	het	aantal	gebiedsteams)	zijn	niet	altijd	door	
de	raden	vastgesteld,	alleen	medegedeeld.	Tot	op	heden	heeft	er	geen	actualisatie	van	de	Penteke-
ning	plaatsgevonden.	
	
Bevindingen	rekenkamer:	

• Uit	de	interviews	is	gebleken	dat	de	stuurgroep	Sociaal	Domein	en	Porthos	het	niet	nodig	ach-
ten	om	op	dit	moment	de	Pentekening	te	actualiseren.	

• Over	het	feit	of	de	Pentekening	nu	een	kadernota	of	een	uitvoeringsnota	is	zijn	de	meningen	
binnen	het	project	Walcheren	voor	Elkaar	en	Porthos	verdeeld.	
	

13. Op	welke	wijze	is	de	raad	in	staat	gesteld	zijn	controlerende	rol	optimaal	te	vervullen?	En	hoe	
heeft	de	raad	deze	rol	vervuld?	

In	 de	 reguliere	 raadsvergaderingen	worden	 alle	 documenten	 die	 betrekking	 hebben	 op	 het	 sociaal	
domein	aan	de	raden	ter	kennisgeving	aangeboden.	
Daarnaast	 kunnen	 raadsleden	 op	 grond	 van	 het	 Reglement	 van	 Orde	 van	 de	 gemeenteraad	 (RvO)	
schriftelijke	vragen	stellen	aan	het	college.	De	procedure	hiervoor	is	in	elke	gemeente	verschillend.	
In	de	Regionale	Commissie	Walcheren	worden	de	meeste	gemeenschappelijke	dossiers	zoals	de	De-
centralisaties	toegelicht.	Deze	vergaderingen		zijn	vooral	gericht	op		de	informatie	overdracht.		
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Bevinding	Rekenkamer:	
• Van	alle	documenten	die	betrekking	hebben	op	het	sociaal	domein	hebben	raadsleden	kennis	

kunnen	nemen.	

• De	 rekenkamer	 is	 van	mening	dat	de	betrokkenheid	 van	 raadsleden	bij	 dit	 dossier	 is	 gecon-
centreerd	bij	een	klein	aantal	raadsleden,	wat	de	rekenkamer	verbaasd	gezien	de	omvang	van	
de	decentralisaties	en	de	budgetten	die	hier	mee	gemoeid	zijn.	

• Door	het	ontbreken	van	een	duidelijk	beleidskader	voor	de	raden	 	wordt	er	door	raadsleden	
vaak	getracht	te	sturen	o.b.v.	casuïstiek.	

• De	 informatie	 die	 verstrekt	 wordt	 via	 de	 kwartaalrapportages	 is	 volgens	 de	 rekenkamer	 te	
gedetailleerd	op	uitvoeringsniveau	en	 te	omvangrijk,	waardoor	 in	 sommige	gevallen	belang-
rijke	informatie	aan	de	aandacht	van	raadsleden	ontsnapt.	

• Het	afgelopen	jaar	is	er	door	raadsleden	een	groot	aantal	vragen	gesteld	aangaande	het	Soci-
aal	 Domein,	 met	 name	 met	 betrekking	 tot	 het	 functioneren	 van	 uitvoeringsorganisatie	
Porthos.	 Gezien	 onze	 bevindingen,	 die	 ook	 onderkend	 zijn	 in	 de	 rapporten	 van	 BMC	 en	
KplusV,	is	de	rekenkamer	van	mening	dat	de	colleges	de	raden	duidelijker	op	de	hoogte	had-
den	moeten	 stellen	 van	 de	 problemen	waar	 de	 projectgroep	Walcheren	 voor	 Elkaar	 en	 uit-
voeringsorganisatie	Porthos	tegen	aan	zijn	gelopen.		

• In	 de	 kwartaalrapportages	 sociaal	 domein	 is	 meerdere	malen	 verwezen	 naar	 de	 onuitvoer-
baarheid	van	de	motie	15%	(taakstelling	Porthos),	en	wordt	er	in	de	eerste	kwartaalrapporta-
ge	2016	reeds	gewezen	op	een	mogelijke	formatiewijziging	en	begrotingswijziging.	Bij	de	be-
handeling	van	deze	kwartaalrapportage	 in	de	regionale	commissie	van	29	 juni	2016	zijn	hier	
ook	 vragen	 over	 gesteld,	waarbij	werd	 aangegeven	 dat	 hier	 naar	 gekeken	wordt.	 De	 reken-
kamer	 verbaasd	 zich	 er	 dan	 ook	 over	 dat	 bij	 de	 behandeling	 van	 de	 jaarrekening	 2015	 ge-
meente	Middelburg	 op	 18	 juli	 2016	 nog	 steeds	werd	 uitgegaan	 van	 de	 verwezenlijking	 van	
deze	 taakstelling	 (zie	 tabel	op	pag.	39	 Jaarrekening	2015	Gemeente	Middelburg).	Ook	bij	de	
recente	behandeling	van	de	programmabegroting	2017	van	de	gemeente	Middelburg	is	hier-
over	niets	 terug	 te	vinden.	De	gemeente	Vlissingen	heeft	de	 taakstelling	 voor	Porthos	nooit	
meegerekend	in	haar	begrotingen.	
	

14. Welke	 sturingsmogelijkheden	 heeft	 de	 gemeenteraad	 ten	 aanzien	 van	 de	 transities,	 en	 ‘aan	
welke	knoppen’	kan	de	raad	dan	draaien	(met	name	 in	het	kader	van	beleidsplan(nen),	veror-
deningen,	budgetrecht/begroting)?	

In	de	Aangepaste	beschrijving	nieuwe	werkwijzen	Sociaal	Domein	(versie	18	januari	2016)	is	opgeno-
men	dat	de	gemeenteraden	verantwoordelijk	zijn	voor	het		vaststellen	van	de	inhoudelijke	en	finan-
ciële	kaders.		
Zoals	 al	 eerder	 gesteld	 is	 de	 rekenkamer	 van	 mening	 dat	 de	 gemeenteraden	 met	 de	 Pentekening	
géén	kadernota	voor	de	decentralisaties	van	Wmo	en	Jeugd	heeft	opgesteld.		
Doordat	 het	 project	Walcheren	 voor	 Elkaar	 en	 Porthos	 uniek	 in	 Nederland	 zijn	 en	men	 dus	 niet	 of	
nauwelijks	 gebruik	maakt/kan	maken	 van	 de	 sturingsindicatoren	 en	 informatiesystemen	 die	 vanuit	
VNG/KING	beschikbaar	zijn,	is	er	vooralsnog	geen	sturingsinformatie	aanwezig	voor	Wmo	en	Jeugd.		
Wel	wordt	de	zogenaamde	zelfredzaamheidsmatrix	momenteel	ontwikkeld,	welke	aansluit	op	de	visie	
Olmsted,	 en	waarmee	de	 raden	 de	 decentralisaties	Wmo	en	 Jeugd	 kunnen	 gaan	monitoren.	 Via	 de	
door	 de	 colleges	 ingestelde	 Werkgroep	 Monitoring	 Sociaal	 Beleid	 kunnen	 raadsleden	 hun	 inbreng	
geven	op	de	nog	te	ontwikkelen	sturingsindicatoren/prestatie-indicatoren	in	het	sociale	domein.	
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In	de	eerste	kwartaalrapportage	Sociaal	Domein	(pag.	42)	wordt	gemeld	dat	er	momenteel	landelijke	
monitoringsystemen	ontwikkeld	worden	met	het	oog	op	het	genereren	van	indicatoren.	Ook	is	er	een	
landelijk	systeem	(KING)	door	de	VNG	ontwikkeld.	Ondanks	het	feit	dat	hier	op	Walcheren	specifieke	
software	voor	 is	aangeschaft	blijkt	het	voor	2015	niet	mogelijk	om	de	gegevens	van	Walcheren	voor	
Elkaar	aan	dit	landelijke	systeem	te	koppelen.	Over	2015	zijn	er	vooralsnog	dan	ook	geen	monitoring	
gegevens	 beschikbaar.	 Daarnaast	 zal	 in	 overleg	 met	 raadsleden	 van	 de	Walcherse	 gemeenten	 een	
advies	worden	uitgebracht	omtrent	de	op	Walcheren	te	hanteren	prestatie	 indicatoren	in	het	Sociaal	
Domein.	Op	grond	hiervan	zal	waar	nodig	het	informatiesysteem	aangepast	worden	om	de	benodigde	
gegevens	te	verzamelen.	Het	streven	is	om	in	de	loop	van	2016	de	eerste	monitoring	gegevens	te	pre-
senteren.	Naast	de	kwantitatieve	monitoring	zal	hierbij	ook	aandacht	aan	de	kwalitatieve	monitoring	
gegeven	worden.	In	dit	kader	wordt	opgemerkt	dat	naast	het	KING	systeem	een	aantal	initiatieven	op	
dit	moment	 in	 Zeeland	 aanwezig	 zijn	 c.q.	 opgepakt	 zullen	 gaan	worden	 zoals	 de	 Burgerpeiling,	 het	
Klantentevredenheidsonderzoek	 van	 Porthos,	 de	Meervoudig	 verantwoorden	methodiek	 en	 het	 ver-
plichte	cliënt	ervaringsonderzoek.			
	
Bevindingen	rekenkamer:	

• Hoewel	 er	 KING-software	 is	 aangeschaft	 zijn	 er	 tot	 op	 heden	 niet	 of	 nauwelijks	monitoring	
gegevens	voorhanden.	

• Door	de	unieke	positie	van	Walcheren	ten	opzichte	van	de	rest	van	Nederland	zal	benchmar-
king	moeilijk	zijn.		

• De	 door	 de	 colleges	 ingestelde	 werkgroep	 werkt	momenteel	 aan	 de	 ontwikkeling	 van	Wal-
cherse	 sturingindicatoren,	waar	ook	Walcherse	 raadsleden	bij	 betrokken	worden.	De	 reken-
kamer	wil	benadrukken	dat	deze	gang	van	zaken	geen	recht	doet	aan	het	duale	stelsel.	De	re-
kenkamer	is	van	mening	dat	de	gemeenteraden	een	eigen	kadernota	zouden	moeten	opstel-
len	met	de	daarbij	behorende	sturingsindicatoren/prestatie-indicatoren,	 in	een	door	de	raad	
ingestelde	werkgroep.	
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5 Conclusies	&	Aanbevelingen	
5.1 Belangrijkste	conclusies	rekenkamer	

Omdat	Walcheren	voor	Elkaar	en	Porthos	een	onmiskenbare	schakel	vormen	voor	de	samenwerking	
tussen	de	gemeenten	Vlissingen,	Middelburg	en	Veere	binnen	het	 Sociaal	Domein,	 is	 het	 van	groot	
belang	dat	de	governance	duidelijk	en	transparant	 is	 ingericht.	Dit	versterkt	het	wederzijds	vertrou-
wen,	 duidelijkheid	 in	 taken,	 bevoegdheden	 en	 verantwoordelijkheden,	 wat	 de	 samenwerking	 ten	
goede	komt.		
Vandaar	dat	wij	onze	conclusies	hebben	gegroepeerd	aan	de	hand	van	de	5	governance	aspecten,	te	
weten	organisatie,	sturing,	beheersing,	verantwoording	en	toezicht.	
Organisatie	

1. De	 Pentekening	 beschrijft	 hoe	 zorg	 en	 ondersteuning	 op	Walcheren	 eruit	 zou	moeten	 zien	
vanuit	het	klantperspectief	 (“handen	aan	het	bed”),	er	 staan	verder	geen	concrete	doelstel-
lingen	in	waar	de	raad	op	kan	sturen	en	controleren.	

2. De	rekenkamer	concludeert	dat	er	geen	duidelijk	beleidskader	of	kadernota	van	de	gemeen-
teraden	aanwezig	is	ten	aanzien	van	Walcheren	voor	Elkaar	en	Porthos.	

3. Hoewel	de	raden	uitgebreid	geïnformeerd	en	geraadpleegd	zijn	bij	het	opstellen	van	de	Hout-
koolschets	en	de	Pentekening,	 zijn	 zij	 zich	niet	 (voldoende)	bewust	 van	de	unieke	 landelijke	
positie	van	Walcheren	voor	Elkaar/Porthos.	

4. De	 rekenkamer	 is	 van	mening	 dat	 juist	 gezien	 deze	 unieke	 positie	 de	 raden	meer	 aandacht	
hadden	moeten	 schenken	 aan	 de	 beleidsmatige,	 bedrijfsmatige	 en	 juridische	 inbedding	 van	
deze	organisatie	binnen	de	bestuurlijke	setting.	

Sturing	
5. De	bestuurlijk/juridische	aspecten	van	het	project	Walcheren	voor	Elkaar	en	uitvoeringsorga-

nisatie	Porthos	zijn	(nog)	niet	formeel	vastgelegd.		
6. Door	 het	 ontbreken	 van	 heldere	 samenwerkingsovereenkomsten	 zijn	 er	 diverse	 discussies	

ontstaan,	welke	afleiden	van	de	uitvoering	van	het	beleid.	
7. Door	het	ontbreken	van	een	bewerkersovereenkomst	wordt	de	bedrijfsvoering	Porthos	in	zijn	

geheel	en	de	rechtmatigheid	ervan	ernstig	gehinderd.	
8. Raadsleden	zijn	veelal	niet	op	de	hoogte	van	de	manier	waarop	de	samenwerking	binnen	het	

sociaal	 domein	 op	Walcheren	 juridisch	 is	 geregeld	 (of	 nog	 niet	 is	 geregeld).	 De	 rekenkamer	
concludeert	hieruit	dat	raden	de	aanbevelingen	van	de	Werkgroep	Verbonden	Partijen	van	de	
VZG6	wel	hebben	aangenomen,	maar	(nog)	niet	hebben	geïmplementeerd.		

                                                             
 

 

 
 

6 Aan de slag met gemeenschappelijke regelingen, VZG, 2009,  Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen, Werkgroep Verbonden Partijen, VZG, 2015).	
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9. Door	het	ontbreken	van	de	samenwerkingsovereenkomst	had	men	de	kwetsbaarheid	van	de	
organisatie	moeten	 onderkennen	 en	 juist	 extra	 aandacht	moeten	 geven	 aan	 de	 governance	
van	de	decentralisaties	Wmo	en	Jeugd.	

10. Er	 bestaan	 onduidelijkheden	 over	 de	 verantwoordelijkheden	 van	 de	 Stuurgroep	 Sociaal	 Do-
mein	en	de	rol	van	de	gemeentesecretarissen.	

11. De	effectiviteit	van	de	Regionale	Commissie	Walcheren	is	beperkt.	
12. Er	zijn	veel	verschillende	regionale	overlegplatformen,	waardoor	duidelijkheid,	transparantie,	

verantwoordelijkheid	en	slagkracht	onvoldoende	tot	uiting	komt.	
Beheersing	

13. Het	monitoren	en	benchmarken	van	de	decentralisaties	Wmo	en	Jeugd	is	door	het	unieke	ka-
rakter	van	het	Sociaal	Domein	op	Walcheren	tot	op	heden	onmogelijk	gebleken	door	het	niet	
aansluiten	op	het	landelijke	systeem	van	VNG,	KING	en	CBS.		

14. Veelal	 vinden	 raadsleden	 de	 informatievoorziening	 Sociaal	 Domein	 enerzijds	 te	 summier	
(geen	 goede	 stuurinformatie),	 anderzijds	 te	 gedetailleerd	 (dikke	 kwartaalrapportages	 met	
voornamelijk	managementinformatie).	

15. De	rekenkamer	concludeert	dat	de	werkgroep	Monitoring	Sociaal	Beleid	ondanks	het	unieke	
karakter	 van	Walcheren	 voor	 Elkaar	 en	 Porthos	 moet	 trachten	 aansluiting	 te	 vinden	 bij	 de	
landelijke	monitoringssytemen,	 om	 op	 die	manier	 	 benchmarking	mogelijk	 te	maken	 en	 op	
termijn	de	resultaten	van	de	Walcherse	aanpak	te	kunnen	vergelijken	met	de	landelijke	resul-
taten.	

16. De	 rekenkamer	 concludeert	 dat	 de	 colleges	 onvoldoende	 gebruik	maken	 van	 de	 actieve	 in-
formatieplicht	 om	 de	 raden	 zo	 te	 informeren	 dat	 zij	 hun	 controlerende	 taak	 naar	 behoren	
kunnen	uitvoeren.	

Verantwoording	
17. De	 rekenkamer	 concludeert	 dat	 de	 in	 2014	opgestelde	Businesscase	Portos	 geen	 recht	doet	

aan	de	werkelijkheid.	
18. De	 rekenkamer	 concludeert	 dat	 de	 overheaddiscussie	 nog	 altijd	 niet	 is	 afgerond,	 waardoor	

onduidelijkheid	 bestaat	 over	 de	 werkelijke	 kosten	 van	 de	 uitvoeringsorganisatie	 Porthos.	
Hierdoor	 is	het	voor	de	raden	op	dit	moment	niet	mogelijk	hun	controlerende	taak	naar	be-
horen	uit	te	voeren.	

19. Het	ontbreken	van	de	samenwerkingsovereenkomst,	de	niet-afgeronde	overheaddiscussie	en	
de	 voorziene	 begrotingstekorten	 bij	 Porthos	 leiden	 tot	 financiële	 discussies	 tussen	 de	 drie	
gemeenten.		

Toezicht	
20. Door	het	ontbreken	van	een	kadernota	voor	dit	bovengemeentelijke	samenwerkingsverband	

is	er	geen	reglement	voor	handen	waarin	de	raden	hebben	aangegeven	hoe	zij	door	de	ver-
schillende	stuurgroepen	en	andere	betrokken	overlegorganen	adequaat	geïnformeerd	willen	
worden.	De	 rekenkamer	 beschouwt	 de	Beschrijving	 nieuwe	werkwijzen	 Sociaal	Domein	 (dd.	
18-01-2016)	als	een	intern	werkdocument	voor	de	projectgroep.	

21. Door	het	ontbreken	van	een	kadernota	voor	dit	bovengemeentelijke	samenwerkingsverband	
is	 er	 geen	 adviescommissie	 ingesteld	 zoals	 voorgeschreven	 in	 de	 richtlijn	 “Aan	 de	 slag	met	
gemeenschappelijk	regelingen”	van	de	VZG	(2009).	
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5.2 Eindconclusie	

De	drie	Walcherse	gemeenten	hebben	bij	de	 transitie	 van	Wmo	en	 Jeugd	gekozen	voor	een	boven-
gemeentelijke	samenwerking,	gebaseerd	op	de	visie	Olmsted,	waarin	het	familienetwerkberaad	cen-
traal	staat.	
De	rekenkamer	concludeert	dat	er	met	een	duidelijke	 inhoudelijke	visie	(visie	t.a.v.	“handen	aan	het	
bed”)aan	dit	project	is	begonnen,	en	spreekt	geen	inhoudelijk	waardeoordeel	uit	over	de	mogelijkhe-
den	die	deze	visie	biedt	voor	het	behalen	van	de	beoogde	resultaten	van	de	decentralisaties.	
Echter,	het	unieke	karakter	van	Walcheren	voor	Elkaar/Porthos	en	de	daardoor	zeer	beperkte	moge-
lijkheden	 tot	 benchmarking	 zorgen	 ervoor	 dat	 de	 effectiviteit	 van	 deze	Walcherse	 aanpak	moeilijk	
aan	te	tonen	is.	
Juist	vanwege	deze	unieke	positie	hadden	de	raden	meer	aandacht	moeten	besteden	aan	de	kaders	
voor	 de	 beleidsmatige,	 bedrijfsmatige	 en	 juridische	 inbedding	 van	 deze	 organisatie	 binnen	 de	 be-
stuurlijke	setting.	
De	rekenkamer	is	van	mening	dat	door	het	centraal	stellen	van	het	klantperspectief	in	zowel	de	Pen-
tekening	als	de	opzet	van	de	(onvolledige)	business	case	Porthos,	de	governance	van	zowel	het	pro-
ject	Walcheren	als	uitvoeringsorganisatie	Porthos	onvoldoende	aandacht	heeft	gekregen.		
Gezien	de	eerdergenoemde	conclusies	ten	aanzien	van	de	5	verschillende	governance-aspecten	con-
cludeert	de	rekenkamer	dan	ook	dat	de	raden	hun	kaderstellende	en	controlerende	rol	onvoldoende	
uitvoeren	cq.	onvoldoende	uit	kunnen	voeren.	

5.3 Aanbevelingen	Rekenkamer	

5.3.1 Inleiding		

Allereerst	 dienen	 de	 gemeenteraden	 zich	 te	 buigen	 over	 de	 keuzes	 die	 gemaakt	 dienen	 te	worden	
naar	aanleiding	van	de	resultaten	van	het	onderzoek	door	KplusV,	de	evaluatie	van	het	project	Wal-
cheren	voor	Elkaar.	Dat	wil	zeggen:	een	keuze	om	ofwel	samen	verder	op	te	trekken	op	basis	van	één	
gezamenlijk	beleidskader,	of	te	kiezen	om	per	gemeente	een	eigen	beleid	te	voeren	ten	aanzien	van	
de	decentralisaties.	Deze	keuze	bepaalt	vervolgens	ook	hoe	verder	te	gaan	met	uitvoeringsorganisa-
tie	Porthos,	en	de	aanbevelingen	die	naar	aanleiding	van	het	onderzoek	van	BMC	Advies	aan	de	ra-
den	worden	voorgelegd.	
De	 rekenkamer	 is	 er	 bij	 het	opstellen	 van	haar	 aanbevelingen	 vanuit	 gegaan	dat	de	drie	Walcherse	
gemeenten	een	gezamenlijk	beleidskader	blijven	nastreven.	

5.3.2 Aanbevelingen		

Hieronder	 volgen	 de	 aanbevelingen	 van	 de	 Rekenkamer,	 gegroepeerd	 per	 hoofdvraag.	 De	 rekenka-
mer	wil	hierbij	opmerken	dat	deze	aanbevelingen	worden	aangeboden	aan	de	gemeenteraden	van-
Middelburg	 en	 Vlissingen.	 Daarnaast	 zijn	 er	 ook	 door	 de	 rekenkamercommissie	 Veere	 een	 aantal	
aanbevelingen	opgesteld,	welke	meer	betrekking	hebben	op	de	huidige	problematiek	binnen	Porthos	
en	welke	ook		door	ons	worden	onderschreven.	Zoals	reeds	gemeld	in	de	inleiding	zijn	de	aanbevelin-
gen	uit	het	rapport	van	de	rekenkamercommissie	Veere		terug	te	vinden	in	bijlage	6.		
Een	gezamenlijke	aanpak	van	de	drie	gemeenten	wordt	hierbij	uiteraard	sterk	aanbevolen.	
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Algemene	invulling	transities:	
1. Stel,	zoals	eerder	geadviseerd	in	het	rekenkamerrapport	“Quickscan	Orionis”,	voor	de	aanstu-

ring	 van	 verbonden	 partijen,	 waaronder	 alle	 intergemeentelijke	 samenwerkingsvormen	 val-
len,	een	Kadernota	Verbonden	Partijen	op7.	

2. Vul	de	Pentekening	aan	met	een	beleidskader	van	de	drie	gemeenteraden,	waarin	de	beleids-
visie,	sturingsindicatoren	en	de	governance-afspraken	ten	aanzien	van	het	project	Walcheren	
voor	 Elkaar	 en	 de	 uitvoeringsorganisatie	 Porthos	 zijn	 opgenomen	 (bijv.	 Kadernota	 Sociaal	
Domein).	

Financiële	invulling	transities:	
3. Stel	voor	uitvoeringsorganisatie	Porthos	een	nieuwe,	bijgestelde	Businesscase	op.	
4. Leg	afspraken	m.b.t.	de	overheadvergoeding	eenduidig	vast.		

Kaderstellende	en	controlerende	rol	raad:		
5. Stel	 voor	 het	 project	 Walcheren	 voor	 Elkaar	 en	 uitvoeringsorganisatie	 Porthos	 een	 advies-

commissie	in	zoals	voorgesteld	in	de	modelverordening	van	de	VZG	en	maak	een	duidelijk	re-
glement	 voor	de	adviescommissie	met	 taken	en	bevoegdheden,	 zodat	bestuurders	optimaal	
voorbereid	hun	bestuurlijke	taken	kunnen	uitvoeren.	

6. Stel	voor	het	project	Walcheren	voor	Elkaar	en	uitvoeringsorganisatie	Porthos	een	auditcom-
missie	 in	zoals	voorgesteld	 in	de	modelverordening	van	de	VZG	en	maak	een	duidelijk	regle-
ment	 voor	 de	 auditcommissie	 met	 taken	 en	 bevoegdheden,	 zodat	 bestuurders	 optimaal	
voorbereid	hun	bestuurlijke	taken	kunnen	uitvoeren.	

7. Maak	 duidelijke	 afspraken	 met	 betrekking	 tot	 de	 informatievoorziening	 vanuit	 het	 project	
Walcheren	 voor	 Elkaar	 en	 Porthos	 richting	 de	 gemeenteraden.	Dergelijke	 afspraken	 kunnen	
worden	vastgelegd	in	een	reglement	van	orde	en/of	Kadernota	verbonden	partijen.	

8. Verbeter	de	informatievoorziening	via	de	actieve	informatieplicht.	
9. De	werkgroep	Monitoring	Sociaal	Beleid	dient	bij	de	ontwikkeling	van	een	Walchers	monito-

ringssysteem	te	blijven	streven	naar	aansluiting	bij	landelijke	monitoringssystemen	om	op	die	
manier	benchmarking	mogelijk	te	maken.		

10. De	taken	en	bevoegdheden	van	de	Regionale	Commissie	Walcheren	aanpassen	zoals	voorge-
steld	in	de	Notitie	“Bovengemeentelijke	samenwerking	en	de	Regionale	commissie	Walcherse	
aangelegenheden”	(dd.	31	maart	2016)	ten	behoeve	van	de	versterking	van	de	positie	van	de	
gemeenteraden	in	de	besluitvorming	binnen	intergemeentelijke	samenwerkingsvormen.	

11. Beoordeel	 de	 regionale	 overlegplatformen	 m.b.t.	 het	 sociale	 domein	 op	 nut	 en	 noodzaak,	
toegevoegde	waarde		en	kom	tot	een	meer	effectief	en	efficiënt	overleglandschap.	

	
	

                                                             
 

 
 

 
7 In Middelburg is de Notitie Verbonden Partijen aangenomen op 26 september 2016. 
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6 Wederhoor	&	Nawoord	

6.1 Wederhoorreactie	college	Middelburg	

 

Hieronder vindt u de integrale tekst van de wederhoorreactie van het Middelburgse college. 
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6.2 Nawoord	rekenkamer	op	de	wederhoorreactie	van	het	college	

Wij	 danken	 het	 college	 voor	 de	 versnelde	wederhoorreactie.	 Hierboven	 heeft	 u	 de	 letterlijke	 tekst	
van	het	college	kunnen	lezen.	Hieronder	gaan	we	in	op	de	gemaakte	opmerkingen	en	geven	we	aan	
wat	we	hiervan	vinden	en	of	dit	al	dan	niet	verwerkt	is	in	de	tekst	van	het	rapport.	
Voordat	we	daartoe	overgaan	maken	we	nog	twee	opmerkingen	en	één	extra	aanbeveling.	

1. Het	 is	uiteraard	prettig	 te	 constateren	dat	het	 college	 zich	grotendeels	herkent	 in	de	gemaakte	
opmerkingen	en	conclusies	en	aanbevelingen.	Het	 is	nu	uiteraard	 zorg	om	hier	met	de	drie	ge-
meenten	op	een	goede	manier	uit	te	komen	en	een	transparante	en	effectieve	governance	voor	
in	te	richten.	Als	raden	hebt	u	hierin	ook	de	verantwoordelijkheid	om	heldere	kaders	mee	te	ge-
ven	aan	de	colleges.	
	

2. Een	opmerking	die	niet	 zozeer	heel	expliciet	 in	onze	aanbevelingen	staat,	willen	we	u	 toch	niet	
onthouden.	Het	 is	gebleken	dat	door	de	complexe	constructie	van	drie	gemeenten	–	 ieder	met	
hun	eigen	verantwoordelijkheid	–	het	lastig	coördineren	is,	zeker	m.b.t.	aspecten	als	eensgezind-
heid,	tijdigheid,	beeldvorming	en	besluitvorming.	Een	niet	uniforme	en	onvoldoende	afgestemde	
informatievoorziening	via	 colleges	aan	 raden	draagt	niet	bij	 aan	een	eenduidig	beeld	bij	 de	be-
trokken	gemeenteraden.	Als	voorbeeld	noemen	we	hier	het	KplusV-rapport	wat	door	het	college	
van	Veere	al	was	toegezegd	aan	de	raad,	maar	bij	de	andere	colleges	nog	behandeld	moest	wor-
den	en	waarbij	dit	rapport	bij	deze	raden	nog	onbekend	was.	Ook	het	BMC-rapport	kwam	niet	op	
één	moment	ter	beschikking	aan	alle	drie	de	gemeenteraden.	Daarnaast	was	ook	de	doorlooptijd	
erg	 lang.	Rond	de	zomer	waren	beide	rapporten	al	beschikbaar,	maar	het	duurde	tot	eind	2016	
voordat	 ter	beschikking	werden	gesteld	aan	de	 raad,	waarvan	de	status	van	het	KplusV-rapport	
nog	steeds	onduidelijk	is.	Onze	“nawoord-aanbeveling”	luidt	dan	ook:	zorg	dat	er	sprake	is	van	
een	 tijdige,	 afgestemde	en	uniforme	 informatievoorziening	aan	de	gemeenteraden	op	dit	 (en	
vergelijkbare)	dossiers.	

	

	Opmerkingen	wederhoor	gemeente	Middelburg	
	

Reactie	Rekenkamer	

	Algemeen	inhoudelijke	opmerkingen	

1	 Gesteld	wordt	dat	dit	Rekenkameronderzoek	gaat	over	
de	2	D’s.	Dit	is	niet	in	volle	omvang	juist.	Het	
onderzoek	is	vooral	gebaseerd	op	Porthos	(als	
uitvoeringsorganisatie)	en	de	beleidsmatige	
samenwerking	Walcheren	voor	Elkaar.	Er	is	niet	
verdiepend	gekeken	naar	de	inkoop	van	de	jeugdhulp,	
Gemeentelijke	Gezondheidsdienst	(GGD)	en	andere	
Zeeuwse	samenwerkingsvormen	in	deze	domeinen	
(College	Zorg	en	Welzijn	(CZW),	Task	Force	Jeugd	(TFJ)	
e.d.).	

	

De	opmerking	dat	het	
rekenkameronderzoek	zich	vooral	
richt	op	de	beleidsmatige	
samenwerking	Walcheren	voor	Elkaar	
en	Porthos,	en	in	mindere	mate	op	de	
inkoop	van	jeugdhulp,	GGD,	CZW	en	
Taskforce	Jeugd	moet	vooral	bezien	
worden	vanuit	de	onderzoeksopzet	en	
bijhorende	deelvragen	(rol	van	
Porthos	in	dit	geheel).	

	

2	 In	het	rapport	wordt	op	verschillende	plaatsen	
aangehaald	dat	de	visie	‘Olmsted’	centraal	heeft	
gestaan	bij	het	opstellen	van	de	Pentekening.	Het	is	zo	
dat	de	Pentekening	is	gebaseerd	op	Signs	of	Safety	en	

Uit	de	bestudeerde	documenten	en	
de	gevoerde	gesprekken	heeft	de	
rekenkamer	opgemaakt	dat	de	unieke	
structuur	van	de	Walcherse	toegang	
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de	principes	van	de	kanteling,	maar	het	is	niet	zo	dat	
de	visie	‘Olmsted’	integraal	is	overgenomen.	Mede	
hierdoor	is	het	concept	op	Walcheren	niet	zo	uniek	als	
in	het	rapport	wordt	beschreven.	De	mening	dat	er	nog	
zwakke	plekken	in	de	governance	van	Porthos	en	
Walcheren	voor	Elkaar	zitten	wordt	gedeeld,	maar	niet	
vanwege	het	vermeende	unieke	karakter.	Wat	echter	
wel	uniek	is,	is	dat	bewust	gekozen	is	voor	een	
gezamenlijke,	integrale	toegang.	

	

tot	zorg	en	ondersteuning	is	
gebaseerd	op	het	
familienetwerkberaad,	welke	is	
geïnspireerd	op	de	methode	Signs	of	
Safety	(ook	wel		Visie	Olmsted	
genoemd).	

	
De	rekenkamer		blijft	in	dat	opzicht	
dan	ook	achter	haar	bevindingen	bij	
punt	1	(p.	28	)	en	punt	14	(p.	43)	uit	
paragraaf	4.2	staan.	

	

3	 Binnen	de	sociale	domein,	de	decentralisaties	en	ook	
binnen	Walcheren	voor	Elkaar	heeft	Orionis	een	plaats	
niet	alleen	t.a.v.	de	uitvoering	van	de	Participatiewet,	
maar	ook	de	gemeentelijke	schuldhulpverlening,	het	
armoedebeleid	(bijzondere	bijstand)	en	de	aanpak	van	
jongeren	van	18	tot	27	jaar.	

	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

4	 De	benaming	AMHK	wordt	niet	meer	gebruikt.	Dit	
moet	zijn	‘Veilig	Thuis’.	

	

Is	in	tekst	aangepast.	

5	 In	het	rapport	wordt	aangegeven	dat	in	de	
gebiedsteams	complexe	casussen	en	casussen	met	een	
midden	risico	worden	opgepakt.	Bij	aanvang	was	dit	
juist,	maar	inmiddels	gaan	de	gebiedsteams	exclusief	
over	midden-	en	hoog	risico	casussen.			

	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

6	 De	3	colleges	hebben	augustus	2016	besloten	om	het	
aantal	gebiedsteams	terug	te	brengen	van	10	naar	4.	
De	gemeenteraden	zijn	hierover	actief	geïnformeerd.	
Terecht	wordt	hier	op	blz.	39	naar	verwezen.	

	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

7	 De	stelling	dat	‘het	unieke	karakter	van	Walcheren	
voor	Elkaar	/	Porthos	en	de	daardoor	beperkte	
mogelijkheden	tot	benchmarking	ervoor	zorgen	dat	de	
effectiviteit	van	deze	Walcherse	aanpak	ten	opzichte	
van	andere	gemeenten	moeilijk	aan	te	tonen	is’	is	
relativeerbaar.	Het	opstellen	van	meetindicatoren	en	
het	inrichten	van	monitorings-systemen	is	ook	op	
landelijk	niveau	nog	volop	in	ontwikkeling.	Hierdoor	
zijn	er	nog	onvoldoende	gegevens	beschikbaar	om	een	
goede	benchmark	uit	te	kunnen	voeren.			

	

De	rekenkamer	heeft	in	haar	
bevindingen	geconstateerd	dat	de	
monitoring	binnen	Walcheren	voor	
Elkaar	niet	aansluit	op	het	
monitoringsysteem	van	de	VNG/KING.	
De	rekenkamer	ziet	dan	ook	geen	
reden	om	haar	bevindingen	op	p.	44	
aan	te	passen.		
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8	 In	het	onderzoek	wordt	gesteld	dat	‘de	colleges	
onvoldoende	gebruik	maken	van	de	actieve	
informatieplicht	om	de	raden	zo	te	informeren	dat	zij	
hun	controlerende	taak	naar	behoren	te	kunnen	
uitvoeren	en	zij	regelmatig	verrast	worden	door	
actuele	ontwikkelingen’.	Wij	zijn	van	mening	dat	de	
raden	waar	mogelijk	/	noodzakelijk	pro-actief	zijn	
geïnformeerd.	Er	is	een	regionale	commissie	ingesteld	
m.b.t.	deze	domeinen,	kwartaalrapportages	zijn	
beschikbaar	gesteld,	diverse	informatienota’s	aan	de	
raad	toegezonden,	er	zijn	voorstellen	voorgelegd	en	
door	de	portefeuillehouders	zijn	de	raden	maandelijks	
geïnformeerd	over	relevante	ontwikkelingen.	Omdat	
wij	hechten	aan	het	verstrekken	van	zoveel	mogelijk	
relevante	informatie	willen	wij	graag	met	de	raden	in	
overleg	hoe	dit	te	verbeteren.	

	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

9	 Wij	zijn	van	mening	dat	de	pentekening	kan	worden	
gezien	als	inhoudelijke	kadernota.	

	

De	rekenkamer	blijft	bij	haar	
standpunt	dat	de	Pentekening	niet	
gezien	kan	worden	als	een	kadernota	
van	de	gemeenteraad	(zie	onze	
bevindingen	paragraaf	4.2,	onder	
punt	1,	p.	29).	

	

	Specifieke	opmerkingen	

10	 Blz.	6.	Aangegeven	wordt	dat	het	adviesbureau	KplusV	
van	de	gemeentesecretarissen	de	opdracht		heeft	
gekregen	om	te	evalueren	hoe	‘Walcheren	voor	Elkaar	
functioneert’	Dat	is	niet	juist.	De	opdracht	is	verstrekt	
door	de	3	colleges.		

	

Wordt	in	de	tekst	aangepast.	

11	 Blz.	7.	(punt	8).	Er	is	een	samenwerkingsovereenkomst	
Porthos	opgesteld	die	in	de	praktijk	ook	wordt	
gehanteerd.	Deze	is	echter	nog	niet	ondertekend	door	
het	college	i.v.m.	de	discussie	over	de	overhead.	

	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

12	 Blz.	8.	(punt	10).	Deze	aanbeveling	heeft	betrekking	op	
de	overlegplatformen	die	er	Zeeuwsbreed	zijn.	Op	dit	
moment	loopt	er	een	onderzoek	naar	de	Zeeuwse	
samenwerking	(o.l.v.	wethouder	C.	van	den	Bos	van	
Schouwen-Duiveland)	om	de	overlegstructuur	te	
herijken.		

	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	
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13	 Blz.	13.	De	opsomming	bij	het	onderdeel	‘jeugdwet	
2015’	is	onvolledig.	O.a.	de	ambulante	dagbesteding,	
open	residentiële	zorg	en	pleegzorg	worden	niet	
benoemd.	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

14	 Blz	.16.	De	pentekening	is	‘onder	andere’	geïnspireerd	
op	de	methode	Signs	of	Safety.	

	

Zie	antwoord	bij	punt	2	wederhoor.	

15	 Blz.	18.	Aangegeven	wordt	dat	‘in	mei	2015	het	project	
Walcheren	voor	Elkaar	van	start	is	gegaan	en	dat	deze	
samenwerking	een	tussenoplossing	is	voor	de	eerste	
vijf	jaar’.	Dit	is	onjuist.	De	3	colleges	hebben	in	mei	
2015	afgesproken	om	de	beleidsmatige	samenwerking	
d.m.v.	een	project	op	te	pakken	en	in	het	2e	kwartaal	
van	2016	te	evalueren.	Deze	evaluatie	is	door	het	
bureau	KplusV	uitgevoerd.	De	termijn	van	5	jaar	is	wel	
genoemd	in	relatie	tot	Porthos.		

	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

16	 Blz.	19.	De	stuurgroep	sociaal	domein	bestaat	uit	2	
portefeuillehouders	per	gemeente.			

	

Is	in	de	tekst	aangepast.	

17	 Blz.	21	(3.6).	Aangegeven	wordt	‘voor	jeugdhulp	is	de	
keuze	gemaakt	om	daartoe	een	Zeeuwse	
inkooporganisatie	(Task	Force	Jeugd)	op	te	richten	
onder	de	GR	GGD’.	Dit	is	niet	helemaal	juist.	De	Task	
Force	Jeugd	betreft	de	Zeeuwse	beleidsmatige	
samenwerking	m.b.t.	de	jeugdhulp.	Het	bestuur	van	de	
Zeeuwse	inkooporganisatie	bestaat	uit	de	
bestuurscommissie	inkoop	jeugdhulp	en	het	college	
van	inkoop.		

	

Is	in	de	tekst	aangepast	(Taskforce	
Jeugd	verwijderen).	

18	 Blz.	21	(3.7).	Porthos	is	een	afdeling	van	de	gemeente	
Veere	en	geen	gezamenlijke	afdeling	van	de	3	
gemeenten.		

	

De	rekenkamer	verwijst	hierbij	naar	
voetnoot	5	op	pag.	21	van	ons	
rapport.	

19	 Blz.	21	(frontoffice	en	backoffice).	De	loketten	hebben	
zich	op	basis	van	de	praktijk	doorontwikkeld.	Het	zijn	
meer	communicerende	vaten	geworden	(frontoffice	
geeft	ook	beschikkingen	af	en	de	backoffice	
ondersteunt	bij	complexe	casussen).		

	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

20	 Blz.	22	(gebiedsteams).	De	casusbehandelaars	behoren	
ook	tot	de	gebiedsteams.	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	
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21	 Blz.	22	.	Het	bewaken	van	de	macrobudgetten	is	géén	
taak	van	Porthos	maar	van	Walcheren	voor	Elkaar.	

	

De	rekenkamer	heeft	zich	hier	
gebaseerd	op	punt	46	van	de	
Pentekening	(pag.	31).	

22	 Blz.	22.	Een	sleutelwerker	werkt	niet	in	meervoudige	
casuïstiek	maar	bij	midden-	of	hoog	risico	casussen.	

	

Is	in	de	tekst	aangepast.	

23	 Blz.	22.	Het	routeteam	wordt	gevormd	door	Porthos,	
het	Veiligheidshuis	en	Veilig	Thuis.	Het	Openbaar	
Ministerie	(OM)	wordt	vertegenwoordigd	door	het	
Veiligheidshuis.	De	Raad	voor	de	Kinderbescherming	
(RvdK)	maakt	geen	onderdeel	uit	van	het	routeteam.	
Wel	van	het	routeteam	plus.	Het	routeteam	plus	
bestaat	ook	uit	deze	partijen	en	de	RvdK.		

	

Is	in	de	tekst	aangepast.	

24	 Blz.	23	(financiering	Porthos).	In	het	rapport	wordt	
gesteld	dat	‘er	het	voornemen	is	per		
1	januari	2017	budgetten	van	de	gemeenten	over	te	
hevelen	naar	Porthos’.	Voor	de	duidelijkheid:	het	gaat	
dan	om	het	verstrekken	van	voorschotten	ten	behoeve	
van	de	uitvoering	van	de	taken.	Het	is	niet	zo	dat	er	
sprake	is	van	een	volwaardige	overheveling.	

	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

25	 Blz.	25	(College	Zorg	en	Welzijn).	De	uitleg	waarom	de	
Vlissingse	bijdrage	hoger	is	dan	de	andere	2	gemeenten	
ontbreekt.	Dit	komt	namelijk	door	de	
centrumgemeentetaken	bij	het	CZW	.	
	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

26	 Blz.	26	(Task	Force	Jeugd).	De	gemeentesecretaris	van	
Sluis	(namens	de	Kring	van	gemeentesecretarissen)	
maakt	deel	uit	van	de	Task	Force	Jeugd.	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

27	 Blz.	26	(Task	Force	Jeugd).	De	ambtelijke	werkgroep	
Task	Force	Jeugd	bestaat	niet	meer.	Dit	overleg	is	
geïntegreerd	in	het	transformatieoverleg	dat	bestaat	
uit	de	Zeeuwse	beleidsambtenaren	Jeugd.	Het	
Provinciaal	transitieteam	(PTT)	bestaat	niet	meer	(staat	
ook	op	blz.	33).	De	stuurgroep	Veilig	Thuis	bestaat	ook	
niet	meer.	Dit	is	een	adviescommissie	onder	de	GGD.	
De	opsomming	bestaat	uit	zowel	ambtelijke	als	
bestuurlijke	overleggen.	

	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

28	 Blz.	26	(3.12).	De	evaluatie	van	KplusV	is	op	9	augustus	
2016	ter	inzage	aan	de	Rekenkamer	verzonden	zonder	

Zie	nawoord.	
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dat	er	bestuurlijke	besluitvorming	had	plaatsgevonden.	
Deze	status	heeft	het	rapport	nog	steeds	niet.	
	

29	 Blz.	29	en	30.	De	pentekening	is	o.a.	gebaseerd	om	
‘Olmsted’	maar	ook	breder.	

	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

30	 Blz.	30.	Onder	het	kopje	‘Binnen	Walcheren	voor	
elkaar’	worden	ook	enkele	Zeeuwse	organisaties	
genoemd	die	niet	binnen	Walcheren	voor	elkaar	
opereren.	Walcheren	voor	elkaar	is	een	
projectorganisatie	van	ambtenaren	en	bestuurders	van	
de	Walcherse	gemeenten.	

	

Is	in	de	tekst	aangepast.	

31	 Blz.	30.	De	spelers	op	‘Zeeuws	niveau’	zijn	niet	
volledig.	O.a.	inkooporganisatie	jeugdhulp,	CZW,	
welzijnsorganisaties	(alleen	AAnZ	wordt	genoemd),	
Raad	voor	de	Kinderbescherming,	Intervence	e.d.	
worden	gemist.		

	

Is	aan	de	tekst	toegevoegd.	

32	 Blz	30.	De	koppeling	tussen	een	veelvoud	van	
overlegstructuren	en	HELP	in	KplusV	rapport	is	onjuist.	
‘HELP’	heeft	geen	betrekking	op	de	overlegstructuren.		

	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

33	 Blz	33.	In	de	bevindingen	wordt	aangegeven	dat	
Walcheren	afwijkt	van	de	landelijke	uitgangspunten	
omdat	er	geen	doelgroepen	zijn	gedefinieerd.	Echter	
bij	het	opstellen	van	de	business	case	was	de	
informatie	van	KING	/	VNG	nog	niet	voorhanden.	

	

De	rekenkamer	is	van	mening	dat	
door	bewust	te	kiezen	voor	het	niet	
definiëren	van	doelgroepen,	de	
Pentekening	afwijkt	van	de	landelijke	
uitgangspunten.	

34	 Blz.	34.	De	term	‘sociale	ontmoetingsplaats’,	vinden	wij	in	
deze	context	geen	passende	term.	In	de	gezamenlijke	
commissie	worden	de	rapportages	voorgelegd	én	
besproken.	In	plaats	van	een	ontmoetingsplaats	is	dit	de	
belangrijkste	plek	om	informatie	te	delen	over	de	
ontwikkelingen	in	het	sociaal	domein.	

	

De	 rekenkamer	 sluit	 zich	 aan	 bij	 de	
door	 de	 raadsgriffiers	 van	 de	
Walcherse	 gemeenten	 gekozen	
bewoordingen	 in	 de	 notitie	 van	 31	
maart	2016.	

35	 Blz.	34.	Porthos	wordt	niet	aangestuurd	door	de	
stuurgroep	sociaal	domein,	maar	door	de	colleges	via	de	
stuurgroep	Porthos.	

	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

36	 Blz	.34.	Contractbeheer	is	slechts	gedeeltelijk	bij	Porthos	
belegd	op	basis	van	de	besluitvorming	over	de	inrichting	
van	de	backoffice	in	2014.	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	
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37	 Blz.	35.	De	financiële	informatie	heeft	betrekking	op	de	4e	

kwartaalrapportage	2015.	Inmiddels	is	er	actuelere	
informatie	beschikbaar.	O.a.	uit	de	afrekening	jeugdhulp	
2015	blijkt	dat	Vlissingen	en	Middelburg	geen	tekort	
hadden	maar	een	overschot.		

	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

38	 Blz	35.	Onduidelijk	is	waarom	aangegeven	wordt	dat	de	
familiewerkberaden	last	hebben	van	de	ICT	problemen	
bij	Porthos.	Het	BMC-rapport	geeft	aan	dat	het	gaat	om	
het	onrechtmatig	ophalen	van	gegevens	uit	de	
Basisregistratie	Personen	(BRP).	Hier	hebben	de	
familienetwerkberaden	geen	last	van,	zij	maken	gebruik	
van	I-samenleving.		

	

De	rekenkamer	verwijst	hierbij	naar	
pag.	22	van	het	BMC-rapport	(laatste	
alinea).	

39	 Blz	37.	Aangegeven	wordt	dat	‘voor	Porthos	op	dit	
moment	niet	inzichtelijk	is	hoeverre	de	door	de	
backoffice	afgegeven	beschikkingen	de	gemeentelijke	
budgetten	uitputten.’	Dit	is	onjuist.	Porthos	heeft	hier	via	
de	gemeenten	wel	zicht	op.	Dat	klantondersteuners	en	
sleutelwerkers	geen	zicht	hebben	op	het	gebruik	is	ook	
niet	nodig,	zij	moeten	de	criteria	voor	de	toegang	op	een	
juiste	manier	toepassen.	De	wetenschap	over	
bijvoorbeeld	een	uitgeput	budget	zou	juist	kunnen	leiden	
tot	beïnvloeding	van	die	beoordelingscriteria.	

	

De	rekenkamer	verwijst	hierbij	naar	
de	laatste	alinea	van	paragraaf	3.4		
van	het	BMC-rapport	(pag.	15).	

39	 Blz.	38.	Walcheren	voor	Elkaar	wordt	voor	een	deel	
gefinancierd	uit	een	regionaal	werkbudget.	Het	grootste	
deel	komt	vanuit	de	inzet	van	gemeentelijke	
beleidsmedewerkers	(in	natura).	

	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

40	 Blz	38:	Wij	stellen	voor	om	het	volledige	citaat	van	de	
stuurgroep	d.d.	3	maart	2016	over	te	nemen.	Hieruit	
blijkt	namelijk	dat	gesproken	wordt	over	de	relatie	met	
de	zorgaanbieders	en	het	voornemen	om	de	Raden	
hierover	te	informeren.	De	overheaddiscussie	was	op	dat	
moment	nog	in	volle	gang	en	daarom	waren	er	nog	geen	
conclusies	om	te	delen.		

	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

41	 Blz.	39:	Er	is	nog	geen	besluit	genomen	op	de	wijze	
waarop	de	werkelijke	kosten	worden	toegerekend.	
	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

42	 Blz.	41:	Het	CZW-bureau	voert	ook	de	taak	beschermd	
wonen	uit.	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	
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43	 Blz.	41	(bevinding).	Deze	bevinding	is	onjuist.	Het	CZW	

heeft	niet	namens	centrum-gemeente	Vlissingen	een	
prominente	rol	voor	wat	betreft	de	Task	Force	Jeugd.	Het	
CZW	is	een	bestuurlijk	afstemmingsoverleg	van	de	13	
portefeuillehouders	Wmo	en	Jeugd.	Het	CZW	is	
adviserend	aan	de	13	colleges.	De	
centrumgemeentetaken	en	de	Task	Force	Jeugd	vallen	
hier	onder.	De	raden	worden	actief	geïnformeerd	over	de	
ontwikkelingen.		
	

De	rekenkamer	deelt	deze	mening	
niet.	

44	 Blz.	41	(Bevindingen).	Ook	de	activiteiten	waar	de	
centrumgemeente	verantwoordelijk	voor	is	
(maatschappelijke	opvang/vrouwenopvang),	zijn	
opgenomen	in	de	Walcherse	kwartaalrapportages.		
	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

44	 Blz.	41.	De	zelfredzaamheidmatrix	staat	niet	centraal	bij	
het	monitoringsmodel.	Het	monitoringsmodel	zal	gaan	
over	het	meten	en	monitoren	van	maatschappelijke	
effecten.	
	

In	de	tekst	is	“o.a.”	toegevoegd.	

45	 Blz		44	(punt	2):	Het	is	een	onjuiste	constatering	dat	door	
de	unieke	positie	van	Walcheren	ten	opzichte	van	de	rest	
van	Nederland	benchmarken	moeilijk	zal	zijn	(zie	o.a.	de	
paragraaf	‘van	algemeen	naar	specifiek’).	
	

Zie	reactie	rekenkamer	bij	punt	2	van	
dit	wederhoor.	

46	 Blz.	44:	de	term	‘Meervoudig	verantwoorden	
methodiek’	is	veranderd	in	“transformatiedialogen”;	
	

Ter	kennisgeving	aangenomen.	

47	 Blz.	45	(punt	7).	‘Bewerkingsovereenkomst’	moet	worden	
veranderd	in	‘bewerkersovereenkomst’.	
	

Is	in	de	tekst	aangepast.	

48	 Blz.	46	(punt	10).	Gesteld	wordt	dat	‘er	onduidelijkheden	
bestaan	over	de	verantwoordelijkheden	van	de	
Stuurgroep	Sociaal	Domein	en	de	rol	van	de	
gemeentesecretarissen’.	Het	is	onduidelijk	waar	dit	uit	
blijkt.	De	verantwoordelijkheden	zijn	namelijk	vastgelegd	
in	het	organogram	‘Walcheren	voor	Elkaar	d.d.	8	oktober	
2015’	en	de	in	de	‘aangepaste	beschrijving	nieuwe	
werkwijzen	sociaal	domein	d.d.	18	januari	2016’.		
	

Uit	de	door	de	rekenkamer	gehouden	
interviews,	de	door	ons	
geraadpleegde	stukken	en	de	
opmerkingen		uit	de	rapporten	van	
BMC-Advies	en	KplusV	komen	deze	
onduidelijkheden		-ondanks	de	
aangepaste	beschrijving	nieuwe	
werkwijzen	sociaal	domein-	naar	onze	
mening	duidelijk	naar	voren.	
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Bijlage	1			Sturingsmodel	Walcheren		
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Bijlage	2		Ontwikkelagenda	Sociaal	Domein	
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Bijlage	3			Aangepaste	beschrijving	nieuwe	werkwijzen		

Aangepaste beschrijving nieuwe werkwijzen Sociaal Domein 
Versie: 18 januari 2016 
 
1. Sturingsfilosofie  
 
A. Walchers 
 
- Projectmedewerkers (trekker en schaduwtrekkers): uitvoering van het project. 
- Ambtelijk opdrachtnemer (Patrick Poortvliet): verantwoordelijk voor de ontwikkelagenda, leidinggeven 

en sturen op de formatieve inzet, doen van voorstellen aan de stuurgroep, wekelijkse afstemming met 
de gemeenten, eenduidige sturing sociaal domein, sturing beleidsmedewerkers. 

- Ambtelijk opdrachtgever (Wilma van de Weijer): bewaking van het project als geheel, aansturing van 
de opdrachtnemer. 

- Coördinatieoverleg (Patrick Poortvliet, Martijn van Poecke, Evelien de Schipper, Ilona Vekemans, Da-
nielle Al, Simon Jongepier en ambtelijk secretaris): inhoudelijke afstemming, bewaken van de integrali-
teit binnen en tussen de clusters, inhoudelijk klankbord voor andere medewerkers.  

- Operationeel leidinggevenden (Sira Kamermans, Tiny Schaap, Jeroen Hinz): rolverantwoordelijkheid 
projectmedewerkers. 

- Stuurgroep beleid sociaal domein: bestuurlijke opdrachtgever van de projectleider, nemen van beslui-
ten over de inzet van het regionaal werkbudget (overeenkomstig collegebesluiten), integratie sociaal 
domein Walcheren, voorleggen inhoudelijke voorstellen aan de 3 colleges, bestuurlijke afstemming, 
stimuleren van inhoudelijke samenwerking, monitoring en beleidsrapportages; jaarplan 2016, inrichten 
en sturen op financieel dashboard, ondersteuning uitvoering met aandacht voor integratie Orionis en 
Porthos. 

- Stuurgroep Porthos: aansturing Porthos, bewaking van en verslaglegging over de begrotingscyclus, 
afstemming tussen gemeenten en gastgemeente, doorontwikkeling gebiedsteams en routeteam.     

- Gastgemeente Veere: faciliteren organisatie Porthos binnen de kaders van de businesscase Porthos. 
- DB en AB Orionis: aansturing taken DB en AB, monitoring en beleidsrapportages, sturen op financieel 

dashboard, invulling geven aan matchpoint werk, werkgeversdienstverlening, schulddienstverlening en 
werkleerbedrijf.  

- Colleges: verantwoordelijk voor het nemen van besluiten op alle voorstellen vanuit de stuurgroep. 
- Gemeenteraden: vaststellen van de inhoudelijke en financiële kaders.  
 
B. Zeeuws 
 
- College Zorg en Welzijn (CZW): bestuurlijke afstemming Wmo en Jeugd, VZG commissie, voorleggen 

inhoudelijke voorstellen aan de 13 gemeenten, stimuleren inhoudelijke samenwerking (deelnemers: 
portefeuillehouders Wmo en Jeugd). 

- Stuurgroep CZW-bureau: DB CZW-bureau, nemen van besluiten over de inzet van de rijksmiddelen 
MO / VO en beschermd wonen, voorleggen van inhoudelijke voorstellen aan het CZW (deelnemers: 
per regio 1 portefeuillehouder Zorg: Chris Maas + voorzitter centrumgemeente Vlissingen: Albert Va-
der).  

- Stuurgroep Veilig Thuis: aansturing Veilig Thuis (deelnemers: Albert Vader, directeur CZW-bureau, 
directeur GGD Zeeland, directeur Intervence). 

- Stuurgroep Jeugd & Alcohol: aansturing project ‘laat ze niet verzuipen’ (Walcherse vertegenwoordiger: 
Letty Demmers. 

- Ambtelijk vooroverleg College Zorg en Welzijn: voorleggen inhoudelijke voorstellen aan het CZW op de 
beleidsterreinen Wmo en Jeugd (Walcherse vertegenwoordiger: zie matrix).  

- CZW-bureau: beleidsvoorbereiding- en uitvoering taken centrumgemeente (MO/ VO en beschermd 
wonen), anti-discriminatie, huiselijk geweld, jeugd & alcohol (Walcherse vertegenwoordiger: zie matrix). 
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- Task Force Jeugd Zeeland: coördineren transitie en transformatie jeugdzorg op Zeeuws niveau, voor-
leggen van inhoudelijke voorstellen (op het gebied van jeugd) aan het CZW, stimuleren van inhoudelij-
ke samenwerking (Walcherse vertegenwoordiger: Saskia Szarafinski). 

- Bestuurscommissie inkoop jeugdhulp: aansturing Zeeuwse inkooporganisatie jeugdhulp, monitoring en 
financiële rapportages, voorleggen van voorstellen aan de 13 gemeenten (Walcherse vertegenwoordi-
gers: Saskia Szarafinski, Chris Maas, Albert Vader). 

- College van inkoop jeugd: DB Zeeuwse inkooporganisatie: (Walcherse vertegenwoordiger: Saskia 
Szarafinski). 

- Transformatieteam Jeugd: voorbereiding transitie- en transformatie jeugdzorg, voorleggen van voor-
stellen aan de Task Force Jeugd Zeeland (Walcherse vertegenwoordiger: zie matrix). 
  

- AB en DB GGD Zeeland: aansturing taken publieke gezondheid (AB: 13 portefeuillehouders, Walcher-
se vertegenwoordigers DB: Chris Maas en Albert Vader) 

- Provinciaal ambtelijk overleg (PAO): advisering AB GGD (Walcherse vertegenwoordiger: zie matrix). 
 

- Veiligheidshuis: bestuur Veiligheidshuis. 1 burgemeester per regio en 1 wethouder zorg per subregio 
(Walcherse vertegenwoordiging: Letty Demmers en Saskia Szarafinski). 

- Ambtelijke voorbereiding veiligheidshuis: voorbereiding bestuur veiligheidshuis (Walcherse vertegen-
woordiger: zie matrix)  

- Periodiek bestuurlijk overleg afstemming zorg en veiligheid: leggen van verbindingen en dwarsverban-
den (deelnemers: Veiligheidscollege en CZW). 
 

- Gemeentelijke vervoerscentrale: aansturing GVC (Walcherse vertegenwoordiger: Albert Vader) 
- Ambtelijke voorbereiding: advisering bestuur GVC (Walcherse vertegenwoordiger: zie matrix) 

 
- Kring van gemeentesecretarissen: leggen van verbindingen op secretarissenniveau (deelnemers: 13 

secretarissen van Zeeland. Gemeentesecretaris van Sluis, Samira de Kievit, vertegenwoordigt de ge-
meentesecretarissen in de Task Force Jeugd) 
 

- Provinciaal managementoverleg (PMO): leggen van verbindingen, adequaat faciliteren van de ambte-
lijke beleidsvoorbereiding door het beschikbaar stellen van voldoende ambtelijke capaciteit, bewaken 
dat afspraken geborgd worden (vertegenwoordigers Walcheren: Patrick Poortvliet, Willem van Kooten, 
Tiny Schaap). 
 

- Provinciaal transitieteam (PTT): ambtelijke afstemming op de beleidsterreinen Wmo, Jeugd, Participa-
tie en publieke gezondheid, voorleggen van voorstellen aan de 13 Zeeuwse gemeenten en het CZW.  
 

NB. Op dit moment wordt er een voorstel voorbereid om de Zeeuwse overlegstructuren te verminderen en 
meer lean en mean vorm te geven.  
 
 
C. Gemeentesecretarissen en ondernemingsraden 
 
- De gemeentesecretarissen zijn verantwoordelijk voor de organisatorische aspecten die voorvloeien uit 

het project en adviseren aan de stuurgroep over de P&C cyclus. De ambtelijk opdrachtgever en project-
leider leggen deze aspecten telkens pro-actief aan de gezamenlijke gemeentesecretarissen voor. De 
standpunten van de gemeentesecretarissen worden ook voorgelegd aan de stuurgroep bij de inhoude-
lijke bespreking van voorstellen zodat de stuurgroep tot een integrale afweging kan komen. De stuur-
groep adviseert de colleges die uiteindelijk verantwoordelijk zijn. De gemeentesecretarissen zijn ook 
verantwoordelijk voor de relatie met de ondernemingsraden. Hoewel het project nu insteekt op meer-
waarde op samenwerking op inhoud, is niet uitgesloten dat bij de evaluatie van de pilot keuzes worden 
gemaakt met organisatorische en formele gevolgen. Om die reden wordt er aan gehecht de onderne-
mingsraden structureel in het vervolg van de samenwerking in het sociaal domein te betrekken. Hiertoe 
zullen door de secretarissen met de ondernemingsraden nadere afspraken gemaakt worden. Het ge-
stelde onder deze paragraaf geldt ook voor de algemeen directeur en ondernemingsraad van Orionis.  
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2. Stafoverleggen 

Het stafoverleg is de plek om de wethouder(s) te informeren over de actuele ontwikkelingen en er 
worden (concept)stukken inhoudelijk behandeld. Het stafoverleg wordt door de desbetreffende ge-
meente georganiseerd met ondersteuning van een projectassistent. De steller van een stuk is aanwe-
zig bij behandeling van zijn/haar agendapunt. Projectleider Patrick Poortvliet is bij alle stafoverleggen 
aanwezig.  
Middelburg 
Op dit moment vindt er in Middelburg geen vast wethoudersoverleg plaats. Er wordt nog gekeken naar een 
passende constructie.  
 
Vlissingen 
Maandag van 14.00 tot 15.00 uur met wethouders Albert Vader en Sem Stroosnijder. 
Stukken aanleveren op donderdag bij Edske Hennekam (StafVader@vlissingen.nl). 
 
Veere 
Maandag van 11.15 tot 12.30 uur met wethouder Chris Maas en René Molenaar. 
Stukken aanleveren op donderdag bij Tiny Schaap (t.schaap@veere.nl) en een cc naar Chris Maas 
(c.maas@veere.nl). 
 
Indien vooraf duidelijk is dat bespreking van stukken meer tijd vraagt dan beschikbaar tijdens de reguliere 
stafoverleggen (meer dan een kwartier) worden er aparte afspraken gemaakt. Van de stafoverleggen wor-
den afsprakenlijsten gemaakt.  
 

3. Afstemmingsoverleg Sociaal Domein 

Het afstemmingsoverleg is de plek waar: 
- De verbinding wordt gelegd tussen beleid en uitvoering in het brede spectrum van het sociaal domein. 

Knelpunten worden besproken en indien mogelijk opgelost.  
- Bewaakt wordt dat de projectafspraken worden geborgd. 
- Voorstellen worden doorgeleid naar de stuurgroep. Het afstemmingsoverleg moet kennis hebben genomen 

van alle voorstellen die naar de stuurgroep sociaal domein gaan.  
- Personele aangelegenheden worden besproken.  

In het afstemmingsoverleg hebben zitting: Patrick Poortvliet (projectleider sociaal domein), Judith van 
Biemen (manager Porthos) en Hans Feenstra (algemeen directeur Orionis). Het afstemmingsoverleg 
wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris.  
Het afstemmingsoverleg vindt 1x in de 2 weken plaats op donderdagmorgen van 9.00 – 10.00 uur. 
Stukken worden aangeleverd op de maandag voorafgaand aan het afstemmingsoverleg bij de ambte-
lijk secretaris. De agenda en bijhorende stukken worden in owncloud gezet. De afspraken worden 
mondeling gecommuniceerd naar de desbetreffende projectmedewerker.  
 

4. Coördinatieoverleg 
 
Het coördinatieoverleg is de plek waar: 

- Inhoudelijke afstemming plaatsvindt. 
- De integraliteit binnen en tussen de clusters wordt bewaakt. 
- De andere medewerkers inhoudelijk kunnen klankborden. 

 
In het coördinatieoverleg hebben zitting: Patrick Pootvliet, Martijn van Poecke, Evelien de Schipper, Ilona 
Vekemans, Danielle Al, Simon Jongepier en de ambtelijk secretaris. Wanneer er inhoudelijke stukken wor-
den besproken, schuiven de desbetreffende projectmedewerkers aan. 
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Het coördinatieoverleg vindt 1x in de 2 weken plaats op vrijdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur.  Stukken 
worden aangeleverd op de maandag voorafgaand aan het coördinatieoverleg bij de ambtelijk secretaris. 
De agenda en bijhorende stukken worden in owncloud gezet. 
 
 

5.  Overleg leidinggevenden 
 
De projectleider (Patrick Poortvliet) heeft 1x per maand overleg met de operationeel leidinggevenden van 
de 3 gemeenten (Sira Kamermans, Tiny Schaap en Jeroen Hinz). Doel is om personele aangelegenheden 
te bespreken en ervoor te zorgen dat het project adequaat wordt gefaciliteerd door het beschikbaar stellen 
van voldoende ambtelijke capaciteit (zowel kwantitatief als kwalitatief).  
 
 

6. Stuurgroep Sociaal Domein 

In de stuurgroep sociaal domein wordt het project bestuurlijk aangestuurd; de stuurgroep treedt op als 
bestuurlijk opdrachtgever voor de projectleider. In de stuurgroep wordt vastgesteld of de inhoudelijk 
voorstellen die worden geagendeerd op bestuurlijk draagvlak kunnen rekenen en wordt de samenwer-
king tussen de drie gemeenten binnen de kader van het project gestimuleerd. Door de stuurgroep 
wordt bepaald of onderwerpen aan de ontwikkelagenda worden toegevoegd of ervan afgehaald.  
 
In de stuurgroep hebben zitting:  

- De wethouders Saskia Szarafinski, Chris Simons, Chris Maas, René Molenaar, Albert Vader en Sem 
Stroosnijder (en de overige wethouders onderwijs Chris Dekker en Josephine Elliot afhankelijk van de 
agenda)  

- Ambtelijk opdrachtgever: Willma van de Weijer met Hans Mulder als achtervang. 
- Projectleider Sociaal Domein: Patrick Poortvliet 
- Deskundige ondersteuning van de portefeuillehouders.  
- Secretariaat.  

De vergaderingen van de stuurgroep vinden 1x in de maand plaats (vergaderschema staat in 
owncloud). De vergaderingen van de stuurgroep sociaal domein, DB Orionis en stuurgroep Porthos 
worden na elkaar op dezelfde dag georganiseerd, waarbij de stuurgroep sociaal domein in het midden 
zit. Stukken worden uiterlijk een week voordat de stuurgroepvergadering plaatsvindt aangeleverd bij 
het secretariaat (nadat het afstemmingsoverleg er kennis van heeft genomen en de projectleider ak-
koord is gegaan). De agenda, bijhorende stukken en de afsprakenlijst worden in owncloud gezet.  
 

7. Bestuurlijke besluitvormingsprocedure 
 
De projectmedewerkers zijn verantwoordelijk voor de tijdige en kwalitatief verantwoorde aanlevering van 
voorstellen. De projectleider toetst deze voorstellen en brengt deze in routing. Allereerst vindt afstemming 
plaats met de manager Porthos en de algemeen directeur Orionis via het afstemmingsoverleg. Indien er 
sprake is van organisatorische aspecten vindt afstemming plaats met de gemeentesecretarissen. Vervol-
gens worden de voorstellen met eventuele zienswijzen van het afstemmingsoverleg en de gemeentesecre-
tarissen geagendeerd voor de stuurgroep. De stuurgroep stemt af en adviseert de colleges van B&W en 
indien van toepassen het DB van Orionis. Voor de aanbieding van de voorstellen aan de colleges worden 
per gemeente afspraken gemaakt zodat deze aanlevering past in de gebruikelijke voorbereidingsprocedu-
re. De ambtelijk vertegenwoordiger van elke gemeente in de stuurgroep is voor deze borging verantwoor-
delijk.  
 
 

8. Proces beantwoording politieke vragen 
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Raadsleden kunnen op grond van het Reglement van Orde van de gemeenteraad (RvO) schriftelijke vra-
gen stellen aan het college. De procedure hiervoor is in elke gemeente verschillend. Onderstaand de 
werkwijze die hiervoor geldt. 
 
Middelburg 
Raadsleden kunnen schriftelijke vragen (art. 41 vragen) indienen via griffie@middelburg.nl of via postbus 
6000, 4330 LA Middelburg, t.a.v. de griffier. Het college heeft 30 dagen de gelegenheid om antwoord te 
geven op deze vragen. Lukt dat niet, dan stelt het college de vragensteller daarvan gemotiveerd in kennis 
en geeft een termijn aan waarbinnen het antwoord wordt gegeven. Deze antwoorden moeten aan het col-
lege worden aangeboden middels een nota aan B&W en een conceptbrief, waarin de vragen herhaald 
worden. 

Bij iedere memo moet een B&W-nota worden gevoegd zodat de nota en de memo tegelijkertijd in het col-
lege kunnen worden behandeld als agendapunt. Dus niet meer via de rondvraag. Na besluitvorming in de 
B&W-vergadering worden de memo’s door de griffie bij de actieve informatie in Notubox geplaatst zodat de 
raadsleden, collegeleden en fractieassistenten er via die weg kennis van kunnen nemen. Het is niet van-
zelfsprekend dat de memo’s ook behandeld worden in de commissievergaderingen. De commissieleden 
kunnen een memo bij de griffie aanmelden voor de agenda van de eerstvolgende commissie en alleen dan 
zal dat onderwerp op de agenda worden geplaatst bij de actieve informatie. 

Voor de conceptbeantwoording van schriftelijke vragen ex art. 41 RvO gemeenteraad wordt de volgende 
opmaak gehanteerd: 

- Voor de conceptbeantwoording van schriftelijke vragen door de gemeenteraad wordt u verzocht om in 
de B. en W.-nota een vaste beantwoording te noteren onder de kopjes: ‘onderwerp’ en ‘het conceptbesluit 
is om’.  

- ‘Onderwerp’: Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 41 RvO gemeenteraad van (naam gemeente-
raadsfractie) over (onderwerp). 

- ‘Het conceptbesluit is om”: De door de fractie van (naam gemeenteraadsfractie) gesteld vragen ex. art. 
41 RvO gemeenteraad over (onderwerp) te beantwoorden volgend conceptbrief. 

- Ook in de conceptbrief bij onderwerp neerzetten: ‘Schriftelijke vragen ex. art. 41 RvO gemeenteraad 
over (onderwerp). 

- Conceptbrief richten aan de gemeenteraadsfractie met daaronder de naam van de vragensteller. 

Actuele vragen commissie + raad: indienen 24 uur voor aanvang vergadering, beantwoorden voor verga-
dering. 
 
Vlissingen 
Raadsleden kunnen schriftelijke vragen (art. 34 vragen) indienen via het e-mail adres van de griffie. Het 
college heeft 10 werkdagen de geledenheid om antwoord te geven op deze vragen. Lukt dat niet, dan stelt 
het college de vragensteller daarvan gemotiveerd in kennis en geeft een termijn aan waarbinnen het ant-
woord wordt gegeven.  

Generen van concept antwoordbrief als document bij de ingekomen zaak (= uitgezette artikel 34 
vraag) in Verseon door de behandelaar. 
 
Antwoordbrief heeft een vaste indeling; de (deel) vraag wordt herhaald waaronder het antwoord volgt. 
Vanuit de geregistreerde artikel 34 –zaak maakt de opsteller concept uitgaande brief afzender aan (via 
knop: genereer document (tabblad: zaakdossier)). Met deze knop wordt door Verseon (automatisch) 
een nieuw documentregistratie in klasse: ‘Uitgaande brief afzender’ aangemaakt. Deze registratie 
wordt hierbij tevens automatisch aan de ingekomen artikel 34 vraag -zaak gekoppeld. Vervolgens 
wordt MS-Word met de uitgaande brief afzender geopend en de opsteller kan de concept brief aanma-
ken en verwerken. 
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Bespreking concept antwoordbrief in stafoverleg 
In deze fase kan de opsteller de concept antwoordbrief aanpassen. De opsteller dient er wel voor te 
zorgen dat de definitieve concept antwoordbrief in Verseon een MS-Word versie blijft en dus geen 
PDF-versie (t.b.v. digitale ondertekening door bestuurssecretaris)! 
Bij akkoord staf doorsturen zaak via link in Verseon naar bestuursondersteuning (in het zaakdossier 
bevindt zich de concept antwoordbrief) 
De opsteller stuurt verseonlink met antwoordbrief (artikel 34 vraag) per mail door naar  Bestuurson-
dersteuning (niet naar Rob Schiettekatte). 
Besluit B&W akkoord, maar nog wel aanpassingen – mandaat vaststelling 
wijzigingen portefeuillehouder – brief retour naar vakafdeling – na aanpassingen en akkoord portefeuil-
lehouder retour naar bestuurssecretaris 
Nadat de bestuursecretaris het besluit in de registratie van de rondvraag heeft verwerkt en de ge-
meentesecretaris, bestuurssecretaris of BO de accordering  van de rondvraag heeft uitgevoerd kan 
de bestuurssecretaris en/of vakafdeling nog immer de nodige aanpassingen in de uitgaande brief 
(antwoordbrief op art. 34 vraag –zaak) blijven doen. 
Behandelaar kan na verzending van de antwoordbrief de zaak in Verseon beëindigen. 
De opsteller beëindigd de activiteit: ‘behandelen’ van de ‘art. 34 vraag’ –zaak in zijn werkvoorraad, 
waarmee de zaak uit zijn werkbak verdwijnt en de  nieuwe activiteit:  ‘gereed voor archivering’ wordt 
gestart. De zaak komt voor archivering in de werkbak voor DIV. 
Feitelijke vragen: beantwoorden binnen 1 - 5 werkdagen 
 
Q&A: indienen voor woensdag 12:00 uur, beantwoorden voor donderdag 12:00 uur 
Actuele vragen raad: indienen 24 uur voor aanvang vergadering, beantwoorden voor donderdag 12:00 uur 
 
Veere 
Raadsleden kunnen politieke vragen (art. 41) indienen via het e-mail adres van de griffie. Voor de beant-
woording geldt de procedure die vastligt in de verordening. Het college heeft 30 dagen de tijd om antwoord 
te geven op deze vragen. Lukt dat niet, dan stelt het college de vragensteller daarvan gemotiveerd in ken-
nis en geeft een termijn aan waarbinnen het antwoord wordt gegeven. 
Actuele  vragen commissie + raad: indienen voor 9.00 uur op de dag van de vergadering, antwoord direct 
naar de wethouder. 
 
De coördinatie voor de beantwoording van de vragen ligt bij de operationeel leidinggevende (Sira Kamer-
mans, Jeroen Hinz en Tiny Schaap) in overleg met de projectleider (Patrick Poortvliet). De vragen worden 
door de leidinggevende uitgezet naar de verantwoordelijk projectmedewerker en deze zorgt ervoor dat de 
vragen - in afstemming met de verantwoordelijk wethouder – binnen de vastgestelde termijn worden be-
antwoord.  
 
 

9. Individuele werkoverleggen 

De projectleider (Patrick Poortvliet) voert individuele werkoverleggen met de projectmedewerkers. 
Deze werkoverleggen vinden – in principe – 1x in de 3 weken plaats. De projectleider dient organisato-
risch in staat gesteld te worden om dit op te pakken. De operationeel leidinggevenden van de gemeen-
ten voeren de functioneringsgesprekken, waarbij gebruik gemaakt wordt van de input die vanuit de 
projectleider wordt gegeven.  
 

10. Werken in duo’s  
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In het project is gekozen voor een ambtelijke clustering van voorbereiding en uitvoering van taken. Per 
onderwerp uit de ontwikkelagenda is een trekker en een volger aangewezen die verantwoordelijk zijn 
voor het behalen van de doelen en resultaten. Dat betekent dat: 

- Er uniform geadviseerd wordt aan de 3 gemeenten en indien van toepassing Orionis (de staande 
organisaties doen het niet meer over, zoals in het verleden wel het geval was). 

- Een efficiënte advisering van de portefeuillehouders gerealiseerd wordt. 
- Het aantal overlegstructuren wordt verminderd.  
- Er is meer ruimte om de kwaliteit van de advisering te verdiepen.  
- De bestuurlijke aansturing van Orionis en Porthos meer geïntegreerd wordt.  
- Een efficiënte  routing vastgesteld wordt die past bij de huidige bedrijfsvoeringscycli van de drie 

gemeenten en Orionis. 
De inzet is om hiermee ‘winst’ te boeken die zich laat vertalen door het maken van een inhoudelijke 
kwaliteitsslag, tijd voor het oppakken van nieuwe taken, het realiseren van de beoogde transformatie 
en het beperken van inhuur van ambtelijke capaciteit. 
 

11. Routing van de nota’s 

De trekkers en volgers zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke advisering richting stuurgroep, colle-
ge en raad door middel van het opstellen van een college- en of raadsvoorstel. De formats die gebruikt 
worden voor het collegeadvies verschillen per gemeente. Daarom  moet in het uniforme voorstel de 
gemeentelijke verschillen worden meegenomen. Dit is een verantwoordelijkheid van de trekker / scha-
duwtrekker.  De aangewezen gemeentelijke ondersteuners (Edske Hennekam, Mirjam Knops en Linde 
de Nooijer) zorgen ervoor dat de adviezen voor de medewerkers vanuit de andere gemeenten inge-
voerd worden in het gemeentelijk besluitvormingssysteem. voor medewerkers vanuit andere gemeen-
ten. 
Het collegevoorstel worden na bespreking in de stuurgroep in route gebracht.  
 

12. Financiën 

Binnen het project zal gebruik gemaakt worden van een regionaal werkbudget van  
€ 300.000. De kosten worden evenredig over de gemeenten verdeeld. (Middelburg  
€ 120.000, Vlissingen € 120.000 en Veere € 60.000), ten laste van het voor 2015 beschikbare decen-
tralisatiebudget zorgvernieuwing en in 2016 ten laste van de totaal beschikbare middelen voor het 
sociaal domein (eind 2015 nader te duiden). De stuurgroep is gemandateerd om uitgaven te doen ten 
laste van dit regionaal werkbudget.  
Hieruit worden o.a. de kosten voor de projectleider, projectondersteuning, scholing, onderzoek, inhuur 
specifieke expertise e.d. betaald. Het regionaal werkbudget wordt beheerd door de gemeente Vlissin-
gen. Alle facturen moeten door de Patrick Poortvliet (projectleider) worden geaccordeerd.  
Vanuit het project wordt door de trekkers actief informatie (zowel inhoudelijk als financieel) aangele-
verd voor de begrotingscyclus per gemeente (jaarrekening, begroting en bestuursrapportages). De 
stukken worden onder coördinatie van de werkgroep financiën aangeleverd bij Patrick Poortvliet en 
afgestemd met de desbetreffende gemeente.  
 

13. Communicatie 

De woordvoering naar de pers verloopt via de voorzitter van de stuurgroep sociaal domein. De strate-
gische communicatie voor dit project gaat via de communicatieadviseur Mirjam Jongejan. Daarnaast is 
vanuit Porthos (Suzette Hoogerheide) en Orionis (Marcia Wielemaker) communicatiecapaciteit be-
schikbaar.   
 

14. Competentieontwikkeling 

Door de veranderende samenleving én de nieuwe taken die door de decentralisaties bij de gemeenten 
zijn neergelegd, is het van belang dat de medewerkers hier meer / beter op gaan anticiperen en op 
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een andere manier gaan werken (ambtenaar 3.0) en hier de competenties voor doorontwikkelen. De 
ambtenaar 3.0 is een ambtenaar die burgers helpt, in positie brengt en de ruimte geeft om met elkaar 
zaken en problemen op te lossen (moet horizontale vraagstukken herkennen en daarmee omgaan). 
Gemeenteambtenaren worden meer regisseurs dan uitvoerders. Hierbij wordt uitgegaan van de vol-
gende competenties en vaardigheden: 
 

- de regisserende ambtenaar; 
- de ondernemende ambtenaar; 
- de politieke ambtenaar. 

De regisserende ambtenaar is een ambtenaar die beleid ontwikkelt en in gang zet samen met de net-
werkpartners. Omdat de omgeving steeds complexer wordt, heeft de gemeente deze netwerkpartners 
in veel gevallen nodig om het beleid te kunnen ontwikkelen en te implementeren. Dat betekent dat de 
regierol per beleidsterrein en onderwerp sterk kan verschillen afhankelijk van het speelveld. Wet- en 
regelgeving, de mate van doorzettingsmacht en de belangen van de andere partijen op het speelveld 
zijn daarbij doorslaggevend. Daarom is het van belang dat de beleidsmedewerkers leren welke ver-
schillende vormen van regievoering gehanteerd kunnen worden, hoe processturing in zijn werk gaat, 
hoe netwerken gevormd worden en hoe deze ingezet kunnen worden om beleidsdoelstellingen te be-
reiken. De regisserende ambtenaar kan:  analyseren, sturen, verbinden, onderhandelen en samen-
werken.  
De ondernemende ambtenaar is de ambtenaar die open staat voor verandering en die durft te innove-
ren. In een samenleving die in grote mate aan veranderingen onderhevig is, weten de beleidsmede-
werkers steeds flexibel weten in te spelen op de behoeften vanuit de omgeving. De ondernemende 
ambtenaar is naar buiten gericht, weet wat er speelt binnen de stad en is bereid om steeds opnieuw te 
zoeken naar winst voor de burger. Dat kan zijn door een efficiëntere aanpak, maar ook door het reali-
seren van meer kwaliteit bijvoorbeeld als gevolg van een effectieve inzet van de netwerkpartners. De 
ondernemende ambtenaar is: innoverend, creatief, flexibel, veranderingsgezind en extern gericht. 
De politieke ambtenaar is in staat om bestuurders op een goede wijze te adviseren binnen een be-
leidsproces. Daarom is het van belang dat beleidsmedewerkers weten wat bestuurders drijft en wat 
hun belangen zijn. Om sturing te kunnen geven aan beleidsontwikkeling binnen een regie & netwerk-
gemeente is het meer dan ooit van belang dat de beleidsmedewerkers zichzelf ontwikkelen tot een 
goede sparringpartner voor de collegeleden en mee te denken over de kansen en risico’s die zich 
voordoen in een beleidsproces. De politieke ambtenaar kan: zichzelf verplaatsen in de rol van politi-
cus, zowel mondeling als schriftelijke uitstekend adviseren, op constructieve wijze meedenken met 
bestuurders en tegenwicht bieden als dat nodig is.  
 
Dit vraagt de volgende basisvaardigheden van de projectmedewerkers: planmatig en projectmatig 
werken, inzicht in de P&C-cyclus, financieel inzicht, integraal werken, analyseren, onderhandelen, 
sturing geven aan interne en externe communicatie, inzet van burgerparticipatie, gebruik van sociale 
media, politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Vanuit het project zullen er in de loop van dit jaar initiatieven 
worden gestart om hier verdere stappen in te gaan zetten. Dit zal gefaseerd gaan plaatsvinden, eerst 
krijgen medewerkers de kans zich ‘te zetten’ naar de nieuwe structuur. Eind 2015, begin 2016 komt er 
een plan van aanpak die vooraf afgestemd wordt met het overleg leidinggevenden.  
 

15. Facilitaire zaken  

De medewerkers krijgen door middel van een toegangspas / druppel toegang tot elk gemeentehuis / 
stadskantoor. De individuele gemeente zorgt ervoor dat er voldoende werkplekken beschikbaar zijn en 
dat de ‘eigen’ medewerkers de beschikking hebben over een mobiele telefoon. Medewerkers hebben 
vanuit elke werkplek toegang tot hun documenten en kunnen werken in de cloud of een ander geza-
menlijk digitaal portaal ter ontsluiting/delen van stukken.  
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Bijlage	4	Tabel	BMC:	Businesscase	Porthos	
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Bijlage	5	Nota	verrekening	overhead	WSD-gemeenten	

 
Zie aparte bijlage bij de raadstukken 
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Bijlage	6		Rapport	rekenkamercommissie	Veere	

Op moment van verschijnen van dit rapport was dit nog niet gereed 
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Bijlage	7	Lijst	geïnterviewde/geconsulteerde	personen		

	
• W. van der Weijer, ambtelijk opdrachtgever Walcheren voor Elkaar (gem. Middel-

burg) 

• P. Poortvliet, ambtelijk opdrachtnemer Walcheren voor Elkaar (gem. Vlissingen) 

• R. Boone, projectbureau Walcheren voor Elkaar 

• A. van den Brink, gemeentesecretaris Middelburg 

• M. van Vliet, gemeentesecretaris Vlissingen 

• J. van Biemen, manager Porthos 

• J. Zwemer, raadslid CDA gemeente Middelburg 

• P. Sterk, raadslid SP gemeente Middelburg 

• P. van Eck, raadslid D66 gemeente Vlissingen 

• F. Oreel, raadslid PvdA gemeente Vlissingen 

• A. Vader, wethouder gemeente Vlissingen 

• S. Szarafinski, wethouder gemeente Middelburg 

• S. Jongepier, concerncontroller Ruimtelijk Beleid 

	
 

 

 
 


