
 
 
Betreft : Artikel 34 vragen - Kadernota 2020-2022 Orionis 

 
 
1. In bijlage 1 bijeenkomst kadernota Orionis 21-08-2019 staat in de bijlage “kenmerken” 
een berekening van diverse categorieën: 
Niet willen: 50 x €10.000,- = €500.000,- Genoemd €650.000,-  
Kwetsbaar: 180 x € 20.000,- = € 3.600.000,- Genoemd € 4.000.000,- 
Zelfst.ondern.: 10 x € 10.000,- = € 100.000,- Genoemd € 250.000,- 
Waarom is de berekening van deze bedragen zo neergezet? 
Waarom kloppen de einduitkomsten niet? 
Hoe vertekend is dan het beeld? 
 
2. Is in de FTE.Ultimo jaar (schema bldz 5) meegenomen, of bij het uitstromen de AOW-
leeftijd inclusief is? 
 
3. Door inzetten van leertrajecten die aantoonbaar bijdragen aan het verkrijgen van 
reguliere arbeid, ontstaan lagere uitkeringslasten voor de bijstand (bldz.5 2e bullet). 
Reguliere arbeid is volgens Orionis minimaal 6 maanden (is het streven), maar na ontslag of 
einde contract stromen deze mensen weer in de bijstand, is dit meegenomen in de 
berekening? Waarom wordt er niet gestreefd naar langere contracten? 
Is er een risico van een lagere uitkering na terugstroom? 
 
4. De streefcontracten voor reguliere arbeid van 6 maanden geeft een bepaald beeld van de 
doorstroom en terugstroom in de uitkeringssituatie, heeft dit te maken met het soort arbeid 
bv. schoonmaak, tijdelijke horeca, groenvoorziening?  
 
5. Is er ook een mogelijk tot het breder maken van het werkspectrum, zodat het zicht op 
regulier werk groter wordt? Is het soort scholing niet beter uit te breiden in de toekomst? 
Scholing afgestemd op de vraag van de markt dus. Afspraken met reguliere scholen en niet 
intern (Orionis) wellicht? 
 
6. Op bldz 9 in “Breed offensief” wordt geschreven-meer mensen met een beperking aan het 
werk. 
Hoe vaak kunnen mensen terugvallen als het even niet lukt? Is er gevaar voor willekeur bij 
terugval als het echt niet lukt? Wanneer stopt het “proberen” en wat dan? 
Is er een terugval in uitkering als het even niet lukt? 
 
7. Bestaat het armoedebeleid uitsluitend uit het uitvoeren van regeling als aanvulling op het 
inkomen? Is er ook een traject te bedenken wat voorkomt dat er armoede (val) ontstaat, is 
dit er al of komt dit wellicht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer wordt dit duidelijk? 
 



 
 
 
 
8. Is het college het met 50PLUS eens dat de gemeenschappelijke regeling Orionis veel meer 
uitstroom naar duurzaam werk kan en moet leveren? Het perspectief is nu een 
duurzaamheid van 6 maanden, wat een toekomstverwachting geeft van moedeloosheid en 
onmacht. Meedoen aan het arbeidsproces lijkt zo, bij de uitstromers de “drive” te missen die 
Orionis voor ogen heeft, per saldo kom je nooit meer uit de uitkering. Hoe staat het college 
hierin? 
9. Het werkleerbedrijf geeft aan met kleinschalige pilots en resultaten borgend te werken. 
Wat is hiervan het nut voor duurzame uitstroming? Wat heb je aan deze vorm als de banen 
maar 6 maanden duren of de seizoenen zijn afgelopen? Kunt u ons dit uitleggen? 
 
10. Bldz 9 tweede alinea  
Orionis Walcheren heeft een verplichtende taak te controleren op rechtmatigheid van de 
uitkering en zal zeker gaan sanctioneren, want fraude mag niet lonen. Waarom is er fraude 
mogelijk als er zo goed wordt gecontroleerd? Waarom wordt er niet gesproken van 
vermeende fraude? Bij terugvordering, is er dan sprake van snelle volledige betaling of is er 
sprake van een coulance-regeling? Komen de vermeende fraudeplegers daarna (misschien 
wel opnieuw) in de schuldhulpverlening? Is preventief onderzoeken een optie? Wordt er 
rekening gehouden met de belastingvrije voet?  
 
11. Is er aan te geven, waarom er geen controle c.q., voorbetaling van huur en nutsbedrijven 
(door Orionis), is bij statushouders die een lening krijgen? Budget coaching en intensieve 
ondersteuning van schuldhulpverlening voor de statushouders geeft ontzorging en 
doorbetaling van vaste lasten. Wat gebeurt er met de mensen die te maken hebben met 
armoedeval en armoedeproblematiek, geldt de ontzorging en eventuele voorbetaling ook 
voor hen? 
 
12. Er werd eerder gesproken van een “granieten bestand”, dat wordt niet meer zo 
genoemd, maar hoe is het dan met de mensen die al 8 jaar in een bijstandsuitkering zitten, 
hoe noemen we hen? 
 
Is het college het met ons eens dat accepteren soms beter is dan maar blijven “proberen”? 
13. Het vervallen van de ESF gelden leverde op dat  
“bepaalde taken” niet meer uitgevoerd konden worden, er zou dan structureel geld bij 
moeten. Waarom komt er dan in 2019 wel geld terug naar de gemeentes? Is de raad 
verkeerd geïnformeerd? 
 
 
Fractie 50Plus 
Henk Jansen 
Kris van Wezel 
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UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM

27-09-2019 1136987 / 1138407 9 oktober 2019
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN

M.J. de Vos Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP

beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van de fractie 50PLUS m.b.t. kadernota 2020-2022 
Orionis

Geachte mevrouw/heer,

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

Uw inleiding
Betreft : Artikel 34 vragen - Kadernota 2020-2022 Orionis

Vraag 1
In bijlage 1 bijeenkomst kadernota Orionis 21-08-2019 staat in de bijlage “kenmerken” een 
berekening van diverse categorieën: 
Niet willen: 50 x €10.000,- = €500.000,-. Genoemd €650.000,-
Kwetsbaar: 180 x € 20.000,- = € 3.600.000,-. Genoemd € 4.000.000,-
Zelfst.ondern.: 10 x € 10.000,- = € 100.000,-. Genoemd € 250.000,-
Waarom is de berekening van deze bedragen zo neergezet? Waarom kloppen de 
einduitkomsten niet? Hoe vertekend is dan het beeld? 
Ons antwoord
De totaaltelling in de gepresenteerde tabel is inderdaad onjuist. Bovenstaande totalen zijn 
juist. De conclusies blijven ook bij de juiste totalen ongewijzigd: er bestaat een grote 
diversiteit aan cliënten binnen de totale bijstandspopulatie. Deze verschillende cliëntgroepen 
vergen ieder een eigen aanpak en daarmee ontstaat een grote spreiding in benodigde re-
integratiekosten per cliënt. Daardoor dienen keuzes gemaakt te worden. Indien alle 
cliëntgroepen evenredig zouden worden ondersteund, ontstaan hogere lasten dan het 
beschikbare budget toelaat.

Vraag 2
Is in de aantallen FTE ultimo jaar (schema blz 5) meegenomen, of bij het uitstromen de 
AOW-leeftijd inclusief is? 
Ons antwoord
Deze gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op berekeningen van het Ministerie van SZW, 
waarbij leeftijd en pensionering zijn meegenomen.
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Vraag 3
Door inzetten van leertrajecten die aantoonbaar bijdragen aan het verkrijgen van reguliere 
arbeid, ontstaan lagere uitkeringslasten voor de bijstand (blz. 5, 2e bullet). 
Reguliere arbeid is volgens Orionis minimaal 6 maanden (is het streven), maar na ontslag of 
einde contract stromen deze mensen weer in de bijstand, is dit meegenomen in de
berekening? Waarom wordt er niet gestreefd naar langere contracten? Is er een risico van 
een lagere uitkering na terugstroom? 
Ons antwoord
Bij een ongewijzigde persoonlijke situatie kan aanspraak worden gemaakt op eenzelfde 
bijstandsuitkering. Het streven is uiteraard gericht op realisatie van zo duurzaam mogelijke 
uitstroom. Gezien de hoge mate van flexibilisering van de arbeidsmarkt is een 
arbeidscontract van 6 tot 12 maanden echter in de praktijk vaak het maximaal haalbare. 
Indien een dergelijke contractduur niet tot de mogelijkheden behoort, bemiddelt Orionis 
Walcheren de cliënt zo mogelijk naar een korter dienstverband. Het toepasselijke kader 
betreft immers: de kortste weg naar werk.

Vraag 4
De streefcontracten voor reguliere arbeid van 6 maanden geeft een bepaald beeld van de 
doorstroom en terugstroom in de uitkeringssituatie, heeft dit te maken met het soort arbeid 
bv. schoonmaak, tijdelijke horeca, groenvoorziening? 
Ons antwoord
Het toepasselijke, algemene kader is de kortste weg naar werk. De mogelijkheden hiertoe 
zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de branche. Per branche bestaat immers een 
mate van flexibilisering van arbeid.

Vraag 5
Is er ook een mogelijk tot het breder maken van het werkspectrum, zodat het zicht op 
regulier werk groter wordt? Is het soort scholing niet beter uit te breiden in de toekomst? 
Scholing afgestemd op de vraag van de markt dus. Afspraken met reguliere scholen en niet 
intern (Orionis) wellicht? 
Ons antwoord
De vraag op de arbeidsmarkt en werkgevers zijn voor een belangrijk deel van invloed op de 
inhoudelijke scholing die door Orionis Walcheren wordt aangeboden aan cliënten. Bij de 
invulling van deze scholing wordt met name Scalda intensief betrokken.

Vraag 6
Op blz 9 in “Breed offensief” wordt geschreven - meer mensen met een beperking aan het 
werk. Hoe vaak kunnen mensen terugvallen als het even niet lukt? Is er gevaar voor 
willekeur bij terugval als het echt niet lukt? Wanneer stopt het “proberen” en wat dan? Is er 
een terugval in uitkering als het even niet lukt? 
Ons antwoord
We zijn in afwachting van de concrete invulling van het “Breed offensief” door het Ministerie 
van SZW.

Vraag 7
Bestaat het armoedebeleid uitsluitend uit het uitvoeren van regeling als aanvulling op het 
inkomen? Is er ook een traject te bedenken wat voorkomt dat er armoede (val) ontstaat, is 
dit er al of komt dit wellicht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer wordt dit duidelijk? 
Ons antwoord
O.a. onzekere inkomsten, stijgende vaste lasten en te weinig financiële buffers maken het 
voor sommige huishoudens lastig om rond te komen. Maar ook complexe toeslagen en een 
flexibele arbeidsmarkt maken dat landelijk verschillende huishoudens in de financiële 
problemen komen.
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Daarnaast zijn belangrijke gebeurtenissen in het leven van mensen, zoals een scheiding of 
het overlijden van een partner, soms een oorzaak voor acute problematische inkomens-
en/of schuldsituaties. Een structurele oplossing voor armoede vraagt om effectief, landelijk
inkomensbeleid en de garantie van bestaanszekerheid. Gezien de onderliggende 
problematiek vergt dat met name actieve inzet van Rijk en sociale partners.
Omdat inkomenspolitiek aan de landelijke overheid is voorbehouden, kunnen gemeenten 
maar relatief beperkt invloed uitoefenen op armoede. Het beleid van de gemeente 
Vlissingen is er o.a. op gericht dat alle inwoners zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen 
voorzien in hun eigen levensonderhoud. Zo mogelijk via regulier werk. Inwoners die (tijdelijk) 
ondersteuning nodig hebben om te kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud, kunnen 
een beroep doen op inkomens- en bijstandsvoorzieningen.
Het minimabeleid van de gemeente Vlissingen is er met name op gericht dat inwoners, 
ondanks hun lage inkomen en/of problematische schuldsituatie, zoveel als mogelijk kunnen 
participeren in onze samenleving. Daarbij proberen we, met specifieke kindgerichte 
regelingen, te voorkomen dat kinderen “gedupeerd” worden door de financiële problemen 
van ouders en bijvoorbeeld ondanks de thuissituatie kunnen deelnemen aan een sport.
Daarnaast werkt de gemeente bijvoorbeeld samen met o.a. de woningbouwcorporatie en 
Orionis Walcheren aan vroegsignalering en preventie van schulden, door al zo vroeg 
mogelijk te interveniëren bij de eerste signalen van het ontstaan van (huur-)schulden.

Vraag 8
Is het college het met 50PLUS eens dat de gemeenschappelijke regeling Orionis veel meer 
uitstroom naar duurzaam werk kan en moet leveren? Het perspectief is nu een 
duurzaamheid van 6 maanden, wat een toekomstverwachting geeft van moedeloosheid en 
onmacht. Meedoen aan het arbeidsproces lijkt zo, bij de uitstromers de “drive” te missen die 
Orionis voor ogen heeft, per saldo kom je nooit meer uit de uitkering. Hoe staat het college 
hierin? 
Ons antwoord
In de Kadernota Orionis Walcheren 2020-2022 is “de korte weg naar werk” als een 
belangrijk kader weergegeven. De Kadernota wordt jaarlijks door Orionis Walcheren in haar 
begroting geconcretiseerd. In de jaarlijkse begroting wordt door Orionis Walcheren 
opgenomen welke doelstellingen worden nagestreefd, wat daarvoor wordt gedaan en wat de 
begrote kosten zijn.

Vraag 9
Het werkleerbedrijf geeft aan met kleinschalige pilots en resultaten borgend te werken. Wat 
is hiervan het nut voor duurzame uitstroming? Wat heb je aan deze vorm als de banen maar 
6 maanden duren of de seizoenen zijn afgelopen? Kunt u ons dit uitleggen? 
Ons antwoord
Deze pilots verwijzen naar intensievere samenwerking met andere partijen en 
uitvoeringsorganisaties, zoals zorg en onderwijs. In de kadernota wordt het belang van deze 
samenwerking aangegeven. Mede gezien de complexiteit heeft een stapsgewijze aanpak de 
voorkeur.

Vraag 10
Blz 9, tweede alinea. Orionis Walcheren heeft een verplichtende taak te controleren op 
rechtmatigheid van de uitkering en zal zeker gaan sanctioneren, want fraude mag niet lonen. 
Waarom is er fraude mogelijk als er zo goed wordt gecontroleerd? Waarom wordt er niet 
gesproken van vermeende fraude? Bij terugvordering, is er dan sprake van snelle volledige 
betaling of is er sprake van een coulance-regeling? Komen de vermeende fraudeplegers 
daarna (misschien wel opnieuw) in de schuldhulpverlening? Is preventief onderzoeken een 
optie? Wordt er rekening gehouden met de belastingvrije voet?
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Ons antwoord
Handhaving bestaat uit preventieve en repressieve onderdelen. Bij terugvordering wordt 
rekening gehouden met wettelijke kaders. Een persoon met een fraudevordering kan 
toegang tot schuldhulpverlening worden geweigerd. Hierbij wordt altijd naar de specifieke 
situatie gekeken. 

Vraag 11
Is er aan te geven, waarom er geen controle c.q., voorbetaling van huur en nutsbedrijven 
(door Orionis), is bij statushouders die een lening krijgen? Budget coaching en intensieve 
ondersteuning van schuldhulpverlening voor de statushouders geeft ontzorging en 
doorbetaling van vaste lasten. Wat gebeurt er met de mensen die te maken hebben met 
armoedeval en armoedeproblematiek, geldt de ontzorging en eventuele voorbetaling ook 
voor hen? 
Ons antwoord
De nieuwe Wet Inburgering gaat o.a. uit van een periode van ontzorging en doorbetaling van 
vaste lasten voor statushouders. In de huidige praktijk bieden we deze vorm van (veelal 
tijdelijke) ondersteuning aan een bredere doelgroep. Voor een belangrijk deel van de 
bijstandsgerechtigden betaald Orionis Walcheren momenteel bijvoorbeeld de vaste lasten 
door.

Vraag 12
Er werd eerder gesproken van een “granieten bestand”, dat wordt niet meer zo genoemd, 
maar hoe is het dan met de mensen die al 8 jaar in een bijstandsuitkering zitten, hoe 
noemen we hen? 
Is het college het met ons eens dat accepteren soms beter is dan maar blijven “proberen”? 
Ons antwoord
Orionis Walcheren heeft de afgelopen periode alle klanten die al lange tijd een 
bijstandsuitkering ontvangen gesproken en daarbij beoordeeld in welke mate deze cliënten 
eventueel duurzaam of tijdelijk niet in staat zijn tot regulier werk. Daar stemt Orionis 
Walcheren vervolgens haar dienstverlening op af.

Vraag 13
Het vervallen van de ESF-gelden leverde op dat “bepaalde taken” niet meer uitgevoerd 
konden worden, er zou dan structureel geld bij moeten. Waarom komt er dan in 2019 wel 
geld terug naar de gemeentes? Is de raad verkeerd geïnformeerd? 
Ons antwoord
Provinciale gelden (regio-fiche) en middelen vanuit de arbeidsmarkt compenseren in 2019 
voor het grootste deel het wegvallen van ESF gelden.
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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


	44 50PLUS - Kadernota Orionis
	50Plus - Kadernota Orionis



