
 

AMENDEMENT 

art. 35 RvO 

 

 

Voorstelnummer 17-180 Agendapunt 6 

 

 

Onderwerp: Hervorming uitvoering Jeugdwet en WMO 

 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 23 oktober 2017 

 

 

Ondergetekenden stellen voor om het raadsvoorstel als volgt te wijzigen en per onderdeel in stemming te 

brengen: 

1) Het college de opdracht te geven haar raadsbesluiten over WMO en Jeugdzorg van februari 2017 

en april 2017, na nu 6 maanden van voorbereiding, zo spoedig mogelijk uit te voeren binnen 

Porthos, rekening houdend met het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst waarin de  

bereidheid bij Porthos-deelnemers is vastgelegd om de samenwerkingsovereenkomst aan te 

passen en dat partijen zich ten deze flexibel en coöperatief op zullen stellen 

2) De bijdrage van de gemeente Middelburg in de personeelskosten van Porthos met ingang van 1 

juli 2018 in overeenstemming te brengen met de gewijzigde afname van Middelburg in de diensten 

van Porthos en de kosten daarvan, zijnde € 287.500 ten laste te brengen van de reserve 

Decentralisaties 

3) Voor de aanpassing  binnen Porthos naar een Middelburgse visie en werkwijze  

(cliënt/professional/cliëntondersteuner stellen ondersteuningsplan en indicatie op, Porthos toetst 

ondersteuningsplan en stelt indicatie vast) een werkbudget binnen de begroting 2018 op te nemen 

van € 100.000  

4) Medewerkers van de gemeente Veere en Vlissingen gelegenheid bieden om mee te kijken bij de 

implementatie van de door de gemeenteraad van Middelburg besloten werkwijze. 

5) Het college opdracht te geven om op basis van goed vertrouwen in de inwoner van Middelburg en 

diens behandelaar(s) de procedures en verantwoordingen in Porthos verder te vereenvoudigen 

teneinde een hoger besteedbaar gedrag te realiseren aan zorg en verstrekkingen in WMO en 

jeugdzorg 

6) Het budget in 2019 voor Porthos en verdere jaren te begrenzen op een maximum bedrag van 4 

miljoen euro ( peil 2015), waarbij Middelburg naar rato haar deel draagt. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

 



Toelichting: 

Het college van B&W laat in het gewijzigde raadsvoorstel zien dat zij besluiten van de Raad niet als besluit 

ziet. Zij wil besluiten over WMO en Jeugdhulp van de raad graag als experiment beschouwen waarbij dan 

ook nog eens de uitkomst van dit experiment mede bepaald wordt door volksvertegenwoordigers in 

Vlissingen en Veere. Deze gang van zaken raakt direct en op negatieve wijze het vertrouwen in 

besluitvaardigheid dat een inwoner in Middelburg in haar bestuur mag stellen. D66 en mede-indieners 

willen die kant niet op. Het is een duidelijke keus die de Raad in deze heeft gemaakt. Een experiment doet 

geen recht aan deze keuze, en laat bovendien Porthos medewerkers in onzekerheid.  

Een experiment klemt temeer nu opnieuw voorgesteld wordt ruim een half miljoen euro te onttrekken aan 

reserve die bestemd is om tegenvallers in zorgbudgetten te kunnen opvangen. En die tegenvallers kómen.  

 

Het College van B&W van Veere verzoekt om stilstand in de ontwikkeling van Porthos. Impliciet stelt zij de 

besluiten van de gemeenteraad van Middelburg niet in uitvoering te nemen. Hiermee raakt zij aan het 

vertrouwen dat een inwoner van Middelburg aan haar gemeentebestuur reëel mag stellen. 

De samenwerkingsovereenkomst biedt gelegenheid om als er in de praktijk van uitvoering van gemaakte 

afspraken behoefte komt om aanpassing van die afspraak, partijen daar flexibel en coöperatief mee om 

zullen gaan. Het College van B&W wenst zich niet aan deze afspraak te willen houden en moeten daar dus 

op gewezen worden. 

 

Aanpassingen binnen de huidige werkwijze vragen goede analyse en communicatie. Indien huidige leiding 

of medewerkers dit niet kunnen om welke reden dan ook, is er een budget beschikbaar van € 100.000 om 

hierin hulp te vragen in het 1e halfjaar 2018. 

 

Zoals in de juli 2017 vastgestelde kaderbrief is aangegeven zal de Raad op korte termijn aanvullende 

financiële maatregelen moeten treffen om het Sociaal Domein te kunnen bekostigen. De reserve Sociaal 

Domein is op dat tijdstip volledig gebruikt en dus niet meer beschikbaar. Nú al zijn er voorzieningen zoals 

dagbesteding voor inwoners met een beperking die niet meer bekostigd kunnen worden. De Raad zal 

daarom niet meer kunnen volstaan met het sturen op regelgeving maar ook het financiële instrument 

moeten hanteren. 

  

 

 

Namens de fracties van D66,                                                         LPM, 

 

Rob van Eijkelenburg                                                                     Wim Steketee 

Ad van de Kreeke 

 

 

 

 

 


