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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief jaarrekening 2019 Orionis Walcheren. 

Geachte heer/mevrouw, 

Het dagelijks bestuur (DB) van Orionis Walcheren heeft de jaarstukken 2019 van Orionis aan 
het college aangeboden. Met deze jaarstukken wordt het boekjaar 2019 financieel door Orionis 
afgerond en komt er een eindafrekening tussen gemeente en Orionis. De jaarstukken van de 
GR worden in bijlage (overeenkomstig artikel 29, tweede lid, van de gemeenschappelijke 
regeling Orionis Walcheren) ter kennisname aan de gemeenteraad verstrekt. 

Resultaten jaarrekening 2019 Orionis samengevat 
Het klantenaantal is in 2019 met 171 bijstandsuitkeringen gedaald naar 2902 klanten per 
ultimo 2019. Nagenoeg alle gemeenten realiseerden in 2019 een daling van het aantal 
bijstandsuitkeringen, maar de bijstandsreductie door Orionis van 5,5% is groter dan de 
landelijk gemiddelde daling in 2019 van 4,9% (gemeenten < 50.000). De landelijke daling is 
wel harder gegaan dan vooraf werd verwacht. Daarmee is de doelstelling voor Orionis om het 
80 klanten beter te doen in 2019 dan landelijk gemiddeld niet volledig gehaald (resultaat is 53). 

De totale uitkeringslasten van Orionis zijn als gevolg van de bijstandsreductie in 2019 gedaald 
met € 2,7 miljoen ten opzichte van 2018. Het negatieve saldo van uitkeringslasten en 
Rijksvergoedingen is desondanks nagenoeg ongewijzigd gebleven. 

Het rendement van het Werkleerbedrijf van Orionis is in 2019 verder afgenomen. In plaats van 
een rendementsverbetering (oorspronkelijk begroot € 117.000 voordelig) is er een 
rendementsverslechtering gerealiseerd. Een structurele tegenvaller is het wegvallen van 
omzet met een hoger rendement, waar omzet met een lager rendement voor in de plaats is 
gekomen. Ook de uitstroom naar regulier werk via de werkinfrastructuur is achtergebleven bij 
de verwachting. 

De extra bijdrage van de gemeenten aan Orionis daalde in 2019 met € 478.000,- , terwijl de 
exploitatiebijdrage toenam met € 590.000,-. Per sado is in 2019 de gemeentelijke bijdrage 
(exploitatiebijdrage en extra bijdrage) aan Orionis derhalve gestegen met € 112.000,- ten 
opzichte van 2018. 
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Financieel resultaat 
Het totale resultaat van de jaarrekening 2019 Orionis Walcheren bedraagt € 706.656,-
voordelig (ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting voor 2019). Het DB Orionis stelt voor 
het positieve resultaat volledig uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel van 
de gemeente Vlissingen hierin bedraagt € 375.105,-. Dit bedrag is reeds verwerkt in de 
gemeentelijke jaarrekening 2019. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

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

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