
 
 
Artikel 34 vragen GroenLinks over Schuldhulpverlening bij Orionis 
 
N.a.v. de presentatie bij Orionis over de concept Kadernota op woensdag 21 augustus 2019 
heeft GroenLinks de volgende vragen;   
 
- Schuldhulpverlening wordt gestopt. De cliënten moeten op zoek naar een  
  schuldhulpverlener. Zij worden niet geadviseerd en geholpen bij het uitzoeken van  
  betrouwbare en ervaren hulpverleners.  
  Er wordt wel bijzondere bijstand gebruikt voor de kosten van de hulpverlening. 
 
1. Hoe veel klanten zijn al doorgestuurd? 
2. Is er bekend hoe succesvol de begeleiding is? 
3. Hoe hoog waren de kosten van de begeleiding bij Orionis en  
4. hoe hoog is het bedrag dat via bijzondere bijstand wordt uitgekeerd? 
5. Orionis bezit nog steeds over kennis en ervaring, kan dat opnieuw ingezet worden? 
6. Hoe groot is de groep ouderen en mensen met te weinig inkomen die noodgedwongen om 
aanvullende bijstand vragen? 
7. Wat is de verwachting wat groei betreft van bovengenoemde groep? 
 
GroenLinks Vlissingen, 27 augustus 2019 
Gorana Kordis 
Trees van der Borgt  
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UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
27-08-2019 1129503 / 1132826 25 september 2019
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
M.J. de Vos Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP
beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 Fractie Groenlinks over Schuldhulpverlening bij 
Orionis

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

Uw inleiding
N.a.v. de presentatie bij Orionis over de concept Kadernota op woensdag 21 augustus 2019
heeft GroenLinks de volgende vragen;
Schuldhulpverlening wordt gestopt. De cliënten moeten op zoek naar een
schuldhulpverlener. Zij worden niet geadviseerd en geholpen bij het uitzoeken van
betrouwbare en ervaren hulpverleners. Er wordt wel bijzondere bijstand gebruikt voor de 
kosten van de hulpverlening.

Vraag 1
Hoeveel klanten zijn al doorgestuurd?
Ons antwoord
Van circa 100 personen (Walcheren) is door Orionis Walcheren het enkelvoudig 
budgetbeheer beëindigd.

Vraag 2
Is er bekend hoe succesvol de begeleiding is?
Ons antwoord
Het staat personen vrij om naar eigen inzicht een keuze te maken in het soort ondersteuning 
dat men eventueel wenst en bij welke aanbieder men dat eventueel afneemt. Het is ons niet 
bekend hoe succesvol deze mogelijke begeleiding is.

Vraag 3
Hoe hoog waren de kosten van de begeleiding bij Orionis?
Ons antwoord
De kosten van het inmiddels beëindigde enkelvoudig budgetbeheer (circa 100 personen) 
bedroegen voor Orionis Walcheren circa € 85.000,00 op jaarbasis.
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Vraag 4
Hoe hoog is het bedrag dat via bijzondere bijstand wordt uitgekeerd?
Ons antwoord
Over de eerste 8 maanden van 2019 is door Orionis Walcheren circa € 130.000,00 aan 
bijzondere bijstand verstrekt voor budgetbeheer, nagenoeg gelijk aan het bedrag aan 
bijzondere bijstand dat over genoemde periode in 2018 werd verstrekt.

Vraag 5
Orionis bezit nog steeds over kennis en ervaring, kan dat opnieuw ingezet worden?
Ons antwoord
Als gevolg van het beëindigen van het enkelvoudig budgetbeheer heeft Orionis Walcheren 
haar personeelsformatie inmiddels aangepast aan de gewijzigde dienstverlening.

Vraag 6
Hoe groot is de groep ouderen en mensen met te weinig inkomen die noodgedwongen om 
aanvullende bijstand vragen?
Ons antwoord
Over de eerste 8 maanden van 2019 zijn door Orionis Walcheren ruim 6.000 verstrekkingen 
(Walcheren) bijzondere bijstand gedaan. Een inwoner kan meerdere verstrekkingen 
bijzondere bijstand ontvangen.

Vraag 7
Wat is de verwachting wat groei betreft van bovengenoemde groep?
Ons antwoord
Wij streven er naar dat zoveel als mogelijk inwoners in hun eigen levensonderhoud kunnen 
voorzien. Daar is o.a. ons beleid en onze uitvoering op gericht.
Bijzondere bijstand komt voort uit de Participatiewet en is gericht op uit bijzondere 
omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van bestaan.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

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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