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Jaarstukken 2018 Orionis Walcheren 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt de jaarstukken Orionis Walcheren 2018.

Het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren heeft de jaarstukken over 2018 ingediend. De 
jaarstukken 2018 van Orionis Walcheren bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De 
jaarrekening bevat een goedgekeurde accountantsverklaring. Vanwege de wijziging in de 
gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren, ontvangt u de jaarstukken niet meer ter 
zienswijze, maar worden deze u ter kennisname aangeboden. 

Resultaten Orionis Walcheren over 2018

1. De doelstellingen over de uitstroom van klanten en verbetering rendement 
Werkleerbedrijf zijn behaald.

De Walcherse gemeenten hebben in 2018 extra middelen beschikbaar gesteld (plan van 
aanpak), hiermee heeft Orionis Walcheren extra resultaten behaald. Uit de gegevens in het 
jaarverslag blijkt dat de resultaten beter zijn dan de landelijke trend. Orionis Walcheren 
concludeert dat met de extra inzet vanuit het plan van aanpak een extra daling van 133 
klanten is gerealiseerd. Het totale klantenbestand is in 2018 gedaald met 305 klanten. 
Daarnaast is het rendement van het Werkleerbedrijf verbeterd. De netto omzetten in 2018 
komen hoger uit en zijn de kosten lager.  

2. De jaarstukken vertonen Walchers een voordelig resultaat van € 940.000. 

Binnen het Programma Werk ligt het voordeel in een hogere uitstroom naar werk. Daarnaast 
zijn bij het Werkleerbedrijf de omzetten gestegen ten opzichte van het voorgaand jaar. Per 
saldo is binnen de Werkinfrastructuur door Orionis Walcheren een hogere netto omzet 
gerealiseerd. 

Binnen het Programma Inkomen ontstaat voordeel door het verkrijgen van een hogere 
rijksvergoeding, hogere uitstroom dan begroot, meer opbrengsten uit terugvordering en 
verhaal en een vrijval van voorzieningen debiteuren. 



Blad 2 behorend bij 1099777 / 1103620

Binnen het Programma Aanvullende Inkomensvoorziening zijn de aanvragen en uitgaven voor 
bijzondere bijstand en minimabeleid licht gedaald. Vooral de kosten op bijzondere bijstand zijn 
gedaald. Voor alle armoederegelingen is 3,5% minder uitgegeven dan begroot.

Conform de gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren worden de jaarstukken 
vastgesteld door het algemeen bestuur.

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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Aanbieding jaarstukken 2018

Geachte Raad,

Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2018 van Orionis Walcheren. Bij de jaarstukken 2018 van de 
gemeenschappelijke regeling heeft Deloitte voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid 
een goedkeurende controleverklaring verstrekt. De verklaring is opgenomen in de jaarstukken. 
Daarnaast is een apart accountantsverslag opgesteld, wat is bijgevoegd.

In tegenstelling tot voorgaande jaren ontvangt u deze jaarstukken ter informatie en niet ter 
zienswijze. Op basis van de gewijzigde wet gemeenschappelijke regelingen is de GR van Orionis 
Walcheren hier ook op aangepast.

Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren zal de jaarstukken in haar vergadering van 16 mei 
behandelen.

ren,

Oostsouburgseweg 10, 4382 NH Vlissingen I Postadres: Postbus 1, 4380 AA Vlissingen 
T (0118) 43 27 00 | kcc@orioniswalcheren.nl | www.orioniswalcheren.nl ►
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Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken (het jaarverslag en de jaarrekening) van Orionis Walcheren.

Het jaar2018 is het vierde jaar van uitvoering van het Beleidsplan 2015-2018. Tevens het 
tweede jaar van het Plan van Aanpak. Het Beleidsplan en Plan van Aanpak richt zich op twee 
hoofddoelen:

• Vermindering van het klantenbestand
De gemeenteraden hebben ook in 2018 extra gelden beschikbaar gesteld. Hiermee zijn extra 
resultaten gehaald. ‘Extra’ wil zeggen: méér dan de landelijke trend. Het klantenaantal is met 
133 klanten extra gedaald. De totale daling bedraagt 305 klanten. Er zijn dus minder mensen 
afhankelijk van de bijstand. Hiermee wordt het tekort tussen rijksvergoeding en uitkeringslast 
structureel verkleind. De investering is daarmee ook economisch rendabel.

• Verbetering rendement Werkleerbedrijf
Dit rendement is verbeterd. Enerzijds komen de netto omzetten hoger uit dan voorgaand jaar, 
anderzijds komen kosten lager uit.

De twee hoofddoelen voor 2018 zijn daarmee bereikt. In het jaar 2019 wordt de ingezette lijn 
dan ook gecontinueerd.

Programma Werk
De uitstroom naar werk komt hoger uit dan de norm. Hiermee is een goed resultaat 
neergezet.
Bij het werkleerbedijf zijn omzetten gestegen ten opzichte van voorgaand jaar, en zijn de 
kosten gedaald. De verdiepende analyses van de Werksoorten werpen hun vruchten af.
De daling van de WSW-populatie is groter dan vooraf voorspeld.

Programma Inkomen
De ontwikkeling van het klantenbestand is beter dan de begroting. Dit is een mooi resultaat. 
Per saldo daalt het klantenbestand naar 3073 klanten, dit is 83 meer dan begroot. De daling 
komt uit op 9,1 %. Hiermee doen we het 4,1 % beter dan landelijk, wat gelijk staat aan een extra 
daling van 133 klanten.

Programma Aanvullende inkomensvoorziening
De aanvragen en uitgaven voor bijzondere bijstand en minimabeleid dalen licht ten opzichte 
van de begroting en t.o.v. voorgaand jaar. De pilots vroegsignalering van huurschulden, 
samen met Porthos en de woningcorporaties zijn succesvol.

Financiële effecten
Het financieel resultaat bedraagt € 940.000 voordelig (voor alle bedragen geldt: voordelig of 
nadelig ten opzichte van de laatste gewijzigde begroting voor hef jaar 2018). Het saldo is als 
volgt opgebouwd.
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Programma 
(bedragen * € 1.000)

gewijz. 
begr. 2018

realisatie
2018

afwijking
2018

1. Programma Werk
Re-integratie

Werkinfrastructuur
Wsw-Lonen

2. Programma Inkomen
3. Aanvullende Inkomensvoorziening

Lagere lasten AIV 
Lagere gemeentelijke bijdrage 

Saldo SHV
4. Programma Bedrijfsvoering
5. Reserveringen

2.824
2.178
2.562
1.437

6.489
-5.578

-314
3.174
-204

2.754
1.733
2.298
1.240

6.300
-5.389

-341
3.238
-204

-71 Voordelig 
-445 Voordelig 
-264 Voordelig 
-196 Voordelig

-190 Voordelig 
190 Nadelig 
-27 Voordelig 
64 Nadelig 

0
Totaal Gerealiseerde resultaat -111 -1.050 -940 Voordelig

Binnen de Werkinfrastructuur is hogere netto-omzet gerealiseerd èn lagere kosten. Conform de 
afspraak worden rendementsverbeteringen niet op voorhand begroot, maar na afloop van 
het jaar als voordeel genomen.
Het resultaat op Wsw-lonen is gerealiseerd door een snellere daling van het aantal fte's dan 
begroot.
De hogere Rijksvergoeding is in oktober bekend gemaakt en niet meer in een begrotings
wijziging verwerkt. Samen met de hogere uitkeringslasten heeft dit invloed op de vangnet- 
uitkering, waardoor het uiteindelijke saldo (verhoudingsgewijs) beperkt van omvang is.

Gemeentelijke bijdrage 
(bedragen * € 1.000)

gewijz. 
begr. 2018

realisatie
2018

afwijking
2018

Extra gemeentelijke bijdrage 
Exploitatiebijdrage

-4.985
-12.679

-4.985
-12.679

0 zie blz. 44 
0 zie blz. 50

Vlissingen, 10 april 2019 
S. Stroosnijder, voorzitter
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Programma Werk

Onder hef programma Werk vallen alle re-infegratieactiviteiten voor bijstandsgerechtigden en 
gerelateerde doelgroepen. Ook de infrastructuur van het werkleerbedrijf valt onder dit 
programma. Dit werkleerbedrijf is het middel om de doelgroepen bijstandsgerechtigden en 
WSW-ers te laten participeren en zich te ontwikkelen. Dit programma bevat ook de 
inkomensvoorziening Wsw.

Product Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen Realisatie Toelichting op 
de resultaten

Werk-
infra-
structuur

Maximale doorstroming 
WSW-medewerkers naar zo 
regulier mogelijke arbeid

Maximaal benutten van de 
bestaande
werkinfrastructuur door een 
hoge bezettingsgraad te 
creëren en het 
bedrijfseconomisch 
verantwoord maken

Detacheringen WSW blijft 
gelijk ten opzichte van 
voorgaand jaar

Daling 
€ 55.000

1 Omzet

Netto productie-omzet daalt 
met € 65.000 (i.v.m. afbouw 
wasserij en kringloop)

Stijging
€261.000

1 Omzet

Bruto productie-omzet door 
inbestedingen gemeenten 
stijgt met € 45.000

Stijging met 
€ 5.000

De bezetting van het aantal 
interne werkleerplekken is 
gemiddeld minimaal 75%

64% 2 Werkteer 
plekken

Re
ïntegratie

Loopbaanontwikkeling (80- 
100% arbeidsvermogen): 
klanten direct activeren. 
Trajectontwikkeling (50-80% 
arb.verm.): aanbieden van 
re-integratietraject

Uitstroom naar werk: 445 
klanten
Minimaal 50% van de 
ingezette werkleerplekken in 
het Werkleerbedrijf leidt tot 
uitstroom naar werk

473 klanten 3 Uitstroom 
naar werk

35%

Arbeidsontwikkeling (0-50% 
arb.verm.): aanbieden van 
(beschut) werk.
Groep klanten die tijdelijk 
of langdurig geen 
mogelijkheden heeft 
participeert op een 
andere manier.

10 nieuwe beschut 
werkleerplekken beschikbaar 
stellen

Groei met 
10,1 naar 
21,09 fte

4 Beschut 
werk

Klanten stimuleren tot het zelf 
organiseren van 
vrijwilligerswerk

700 klanten
herbeoor-
deeld

5 Groep 
Arbeids
ontwikkeling

Toelichting op de resultaten
1. Omzet
De doelstelling was stabilisatie in omzet in detacheringen en voor productie was een beperkte 
daling voorzien i.v.m. de afbouw van kringloop en wasserij, die in 2017 deels nog meetelden. 
Per saldo is dit doel gehaald: in plaats van een totale daling van € 65.000 is er een stijging van 
€ 206.000.
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Het gemiddeld aantal personen wat gedetacheerd is, is gedaald van 85 naar 75, de 
gemiddelde opbrengst per uur is gestegen van € 12,60 naar € 12,70. De daling in aantal 
personen zit vooral in aflopende of tijdelijke detacheringen die niet vervolgd worden met een 
nieuwe opdracht.
De gestegen bruto productieomzet is vooral te danken aan de werksoort Metaal, en 
vervolgens Groen, Monteren en Straatwerk. Binnen Metaal zijn het vooral de grootste klanten 
die zorgen voor extra omzet bij Orionis. Ook de netto omzet komt hoger uit dan begroot. De 
rendementsdoelstelling van € 176.000 verbetering voor productie en detachering tezamen is 
daarmee overtroffen: € 277.000. Dit ondanks een achterblijvende omzetgroei bij gemeenten: 
van de begrote stijging

2. Werkleerplekken
Het bezettingspercentage van 64% is het gemiddelde over heel 2018. Deze plekken zijn 
bedoeld voor de groep die al dicht bij de arbeidsmarkt staat. We zien dat een steeds groter 
deel van onze doelgroep een grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft, waarvoor eerst 
andere instrumenten moeten worden ingezet (zie onderdeel 5).

Naast de werkleerplekken zijn er ook plekken ingezet als taalstage voor statushouders en 
stageplekken voor VSO-leerlingen.

3. Uitstroom naar werk
De extra acties uit het plan van aanpak leiden tot een beduidend hogere uitstroom dan 
voorgaande jaren. De doelstelling voor 2018 was 445 fulltime uitstroom naar werk èn verhoging 
van de opbrengsten uit deeltijduitstroom naar werk met € 210.000. Gerealiseerd is 473 fulltime 
uitstroom en € 198.000. Daarmee is meer gehaald dan de doelstelling.

Als we een werkleertraject inzetten doen we dat alleen nog als dat leidt tot uitstroom naar 
werk. Trajecten duren niet standaard 6 maanden maar zijn zo kort als mogelijk. Door het 
effectief inzetten moet de doorstroom naar werk minstens 50% worden. Totaal stroomde in 
2018 33% van de afgeronde trajecten uit naar werk of opleiding. Dit betekent een stijging ten 
opzichte van 2017 maar nog onvoldoende ten opzichte van de doelstelling> In 2019 zullen we 
ook meten op gedeeltelijke uitstroom naar werk.

4. Beschut Werk
De beschikbare ruimte voor Veere en Middelburg is voor 2018 volledig benut. Bij Vlissingen is 
0,85 fte ruimte nog beschikbaar, deze wordt meegenomen naar volgend jaar (1 fte komt 
overeen met 31 uur per week). Met gemeente Veere is overeenstemming over financiering 
van een maatwerkoplossing voor de persoon die ultimo 2018 op de wachtlijst staat, deze 
wordt per januari geplaatst.

5. Groep Arbeidsontwikkeling
Binnen het Participatiepunt wordt met minimale middelen getracht een zo hoog mogelijke 
graad van dienstverlening te bewerkstelligen voor de klanten arbeidsontwikkeling. Doel is om 
het klantenbestand in beeld te hebben en te houden. Daar waar mogelijk wordt ingezet op 
toeleiding naar vrijwilligerswerk.
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Het aandeel AO in ons bijstandsbestand is de afgelopen jaren gegroeid naar 75%. We hebben 
ons in de bemiddeling naar werk, volgens opdracht van de gemeenten, vooral gericht op de 
klantgroep die het dichtst bij de arbeidsmarkt staat (LO en TO). Nu de caseloads van de 
matchers en trajectbegeleiders leeglopen door uitstroom en de instroom van nieuwe 
klanten lager is dan verwacht, is het nodig dat we ons actiever richten op het AO-bestand. De 
klanten die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarom is een “taskforce AO" 
opgestart waarbij 700 klanten opgeroepen zijn en opnieuw beoordeeld zijn op rechtmatigheid 
en doelmatigheid. Dit heeft er toe geleid dat een deel van de groep bemiddeld wordt naar 
werk, via een traject of rechtstreeks. Het overgrote deel van de groep blijft overigens 
ingedeeld in Arbeidsontwikkeling. Dit project wordt voortgezet in 2019.

Overige toelichting
Ontwikkeling WSW-aantallen
Met ingang van 2015 is er geen instroom meer in de WSW als gevolg van invoering van de 
Participatiewet. De enige uitzondering is een overname van een WSW-er van een ander SW- 
bedrijf vanwege een verhuizing. Aantallen worden vastgesteld in subsidie-eenheden (SE).

Aantal personen

Gemiddeld aantal SE

Start P-wet 
2015
834

In 2014
657

Ultimo 2017

688
In 2017

586

Ultimo 2018

636
In 2018

550

Subsidieprojecten
ESF subsidies
Er wordt maximaal gebruik gemaakt van ESF subsidies. Vanuit deze subsidiegelden wordt 
diverse personele capaciteit bekostigd. Zo wordt de aanpak en begeleiding van kwetsbare 
jongeren volledig hieruit gefinancierd. Daarnaast wordt een deel van de inzet op 
werkgeversdienstverlening bekostigd en begeleiding van klanten/jongeren. Deze subsidie 
eindigt ultimo 2018. Definitieve afrekening vindt in 2019 plaats.

Entry for Empowered Working & Living (E4EmPoWL)
In oktober2015 is op Walcheren het project ‘Entry’ gestart. In dit project hebben Orionis 
Walcheren, Porthos en TNO onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor integraal werken 
in het Walchers Sociaal Domein.
Het project heeft zich gericht op kwetsbare groepen en gezinnen met meervoudige 
problemen. Er is gebruik gemaakt van organisatorische (werkplekinnovatie, agile) en 
ontwikkelings- en gedragstheorieën (sociale innovatie, capaciteitenbenadering, sociaal- 
cognitieve theorie). In het project stond een gepersonaliseerde geïntegreerde front-office 
aanpak centraal die is uitgevoerd door gekwalificeerde casus behandelaars. Dit heeft 
geresulteerd in een andere inrichting van het poortproces bij Orionis Walcheren waarbij er nu 
breder gekeken wordt naar de klant. Daarnaast zijn er op basis van de experimenten 
aanbevelingen gedaan aan gemeenten voorde inrichting van het Sociaal Domein. In 
november is er een eindbijeenkomst georganiseerd voor stakeholders in het sociaal domein 
en is er aandacht besteed aan het onderwerp "Integraal werken in het brede sociaal domein 
vergt brede besluitvorming"
De subsidieperiode is geëindigd ultimo september 2018. De extra personele inzet is conform 
afgebouwd. Definitieve afrekening vindt in 2019 plaats.
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Wat heeft het gekost?
Progr. Werk (bedragen * € 1.000) realisatie

2017

primaire
begr.
2018

gewijz. 
begr. 2018-

1

realisatie

2018

lasten
Re-integratie 
Rl-uitgaven incidenteel 

Directe overheadlasten Rl

Werkinfrastructuur (personeelslasten) 

Werkinfrastructuur (huisvesting)
Werkinfra.(productiemiddelen & voertuigen) 
Werkinfrastructuur (overige kosten) 
Werkinfrastructuur (dotatie aan voorz. oninbaar) 

Werkinfrastructuur (doorbelasting re-integratie) 

Directe overheadlasten Werkinfrastructuur

Loonkosten werknemers Wsw 
Doorbelasting P-budget re-integratie 
Loonkostensubsidies Begeleid werken Wsw 
Directe overheadlasten Wsw

totaal lasten

baten
Rijksvergoedingen P-budget Re-integratie 
Rijksvergoedingen incidenteel 

Overige Re-integratie opbrengsten 
Directe overheadbaten Rl

Werkinfrastructuur (productie- omzet) 
Werkinfrastructuur (detacheringsomzet) 
Werkinfra.(doorbelasting personeelskosten) 

Werkinfrastructuur (Overige opbrengsten) 
Werkinfrastructuur (onttrekking voorziening) 
Directe overheadbaten Werkinfrastructuur

Rijksvergoedingen P-budget Wsw 

Overige baten Wsw 
Directe overheadbaten Wsw

totaal baten

Saldo
Re-integratie 
Werkinfrastructuur 
Inkomensvoorzieningen Wsw 

Gerealiseerd resultaat

5.297
406

0

2.617

1.329
884
497

41

-1.024

0

1 7.443 
-372 

116 

0

27.233

-4.827
-434

0
0

-4.291
-987

-3

-51
-192

0

-15.364

17

0

-26.132

441
-1.180
1.840

5.402
254

2.579

2.807

1.300
969
505

10

-1.033

2.901

16.795
-378
100

0

32.211

-4.936
-281

-24

0

-4.141
-1.108

-10

-143

0
0

-13.817

-70

0

-24.530

2.994
2.057
2.630

5.420
300

2.579

2.914

1.254
887
498

25

-1.033

2.901

16.913
-378
100

0

32.380

-5.231
-244

0

0

-4.226
-987

-3

-51
0
0

-14.073

0
0

-24.815

2.824
2.178
2.562

5.462
300

2.579

2.725

1.403
818
458

26

-1.033

2.901

1 7.023 
-378 

139 

0

32.423

-5.334
-254

0
0

-4.552
-932

0
-80

0
0

-14.484

-3

0

-25.639

2.754
1.733
2.298

1.101 7.681 7.564 6.784
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Toelichting
Dit programma bevat de kosten en de opbrengsten van enerzijds re-integratie en anderzijds 
de werkinfrastructuur en Wsw-lonen.

Re-integratie
De onderschrijding ten opzichte van het begrote saldo bedraagt € 70.500 voordelig. Dit is 
voornamelijk te danken aan extra rijksvergoeding re-integratie en bonus Beschut Werk.

ESF subsidie
Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare ESF-subsidies. Hiermee is in 2018 een 
opbrengst gegenereerd van € 244.000. De kosten die hieruit gedekt worden betreffen 
personele inzet ten behoeve van re-integratie en de sluitende aanpak van kwetsbare 
jongeren.

Werkinfrastructuur
De werkinfrastructuur bevat de opbrengsten (m.n. productie- en detacheringsomzet) en direct 
toerekenbare kosten van de werksoorten. In deze kosten zijn niet de loonkosten Wsw en de 
overheadkosten meegenomen.

De werkinfrastructuur heeft over 2018 een positief saldo van € 1.168.000 (excl. doorbelasting 
overheadkosten), wat € 445.000 voordeliger is dan begroot. De belangrijkste verschillen zijn:

Een hogere productie/detacheringsomzet € 271.000 voordelig.
Een voordeel op de loonkosten van € 189.000. Dit betreft een verschuiving met 
programma Bedrijfsvoering, voor Orionis dus budgettair neutraal.
Hogere huurlasten voor tijdelijk huisvesting € 93.000 nadelig, dit betreft de resterende 
ruimtes Poortersweg die benut zijn.
Verder is bespaard op onderhoud. Deze kosten schommelen sowieso van jaar op jaar. 
Bij productie-middelen en voertuigen is € 56.000 minder uitgegeven dan begroot, dus 
voordelig.
Van het beschikbare opleidingsbudget (ov. kosten) is € 96.000 niet besteed, voordelig. 
Een verhoging van de vervoerslasten (ov. kosten) gerelateerde aan de hogere omzet 
€ 42.000 nadelig.

Wsw
Dit programmaonderdeel vertoont een voordelig saldo ten opzichte van de begroting van
€ 264.000 voordelig. Dit is als volgt te verklaren:
Hogere loonkosten Wsw 
Lagere transitievergoeding 
Hogere loonkostensubsidie 
Hogere rijksvergoedingen 
Totaal

€ 132.000 (gedekt door hogere rijksvergoeding) 
€ 25.000 
€ 39.000 
€ 410.000 
€ 264.000

De rijksvergoeding stijgt, o.a. voor loon- en prijscompensatie. De loonkosten zijn minder hard 
gestegen omdat de daling van Wsw groter was dan begroot.
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Programma Inkomen

Hef programma inkomen bevat de inkomensvoorziening voor bijstandsgerechtigde en de 
activiteiten in het kader van de handhaving.

Product Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen Realisatie

Inkomens
voorziening
bijstand

Een snelle verwerking 
van een aanvraag voor 
een uitkering

Bij 90% van de klanten is de 
doorlooptijd tussen indiening 
complete aanvraag en 
intakegesprek max. 2 weken 
90% van de intakes is binnen 2 
weken (gecorrigeerd voor 
hersteltermijn) afgehandeld

87% binnen 4 weken van 
indienen aanvraag tot 
besluit.
Zie toelichting 1 “Intake
inkomensvoorziening
bijstand”

Beheersing van het 
klantenbestand; de 
ontwikkeling in de 
omvang van het 
bestand aan 
uitkeringsgerechtigden 
dient gelijk aan of 
positiever te zijn dan de 
landelijke ontwikkeling

Het klantenbestand bedraagt 
maximaal 3156 bijstands
uitkeringen en 1 73 overige 
uitkeringen

3073 bijstandsuitkeringen 
en 175 ov. uitkeringen. 
Zie toelichting 2 
“Klantenbestand"

Gemiddeld aantal 
bijstandsuitkeringen 3245 en 
170 overig

Gemiddeld 3271 
bijstandsuitkeringen en 
175 overige uitkeringen. 
Zie 2 “Klantenbestand"

Ontwikkeling klantenaantal 
positiever dan landelijke 
cijfers

Een voordelig verschil van
4,1%, 133 klanten
Zie 2 “Klantenbestand"

Toelichting op de resultaten

1.Intake Inkomensvoorziening bijstand
De doelstelling voor de doorlooptijd vanaf het moment van indiening van een complete 
aanvraag tot besluit is 90% binnen 4 weken. We willen de klant immers zo snel mogelijk 
duidelijkheid bieden. Daarbij corrigeren we voor de hersteltermijn die de klant krijgt.
De realisatie is 87,1% binnen 6 weken. Rekening houdend met de gemiddelde hersteltermijn 
van 16 dagen, ruim 2 weken, is dus minstens 87% binnen de 4 weken (gecorrigeerd voor 
hersteltermijn) afgehandeld.

2. Ontwikkelingen klantenbestand
Het Plan van Aanpak om het klantenbestand terug te dringen is in 2018 succesvol geweest. 
Na een aanvankelijke stijging in de eerste maanden van het jaar is de stijgende lijn van 
klantaantallen omgebogen in een daling. Uiteindelijk hebben we zelfs onze 
begrotingsdoelstelling overtroffen, en zijn we 83 klanten lager geëindigd dan begroot.
Dit betekent dat meer klanten financieel zelfredzaam zijn geworden.
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klantenbestand 2018 PW per 31 december
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realisatie — — — benchmark grote gemeenten doelstelling

Belangrijkste doelstelling voor 2018 betrof een netto daling van 108 bijstandsklanten. Netto wil 
zeggen: bovenop de ontwikkeling van de benchmark. Met andere woorden: stijgt heel 
Nederland, dan stijgt Orionis 108 klanten minder, daalt heel Nederland, dan daalt Orionis 108 
klanten meer. In bovenstaande grafiek is te zien dat de totale daling 305 klanten is (van 3378 
naar 3073. De ontwikkeling van Nederland als geheel (de grijze stippellijn) laat ook een daling 
zien, maar minder groot dan bij Orionis.

De vraag is dan of de totale daling met 305 klanten veroorzaakt wordt door het plan van 
aanpak, of dat er andere aanwijsbare autonome oorzaken aan ten grondslag liggen. Als 
mogelijke oorzaak wordt vaak verwezen naar betere economische omstandigheden en een 
aantrekkende arbeidsmarkt. Effecten van een aantrekkende arbeidsmarkt zijn er zeker. Ook in 
2018 is er sprake van een toename van het aantal vacatures bij werkgevers. Daarnaast is ook 
de vraag veranderd. In het verleden werd naar de meest passende kandidaat gezocht: nu is 
een werkgever al blij dat er een gemotiveerde kandidaat wordt aangeboden. We vergelijken 
ons daarom ook met de landelijke trend (de grijze stippellijn in de grafiek hierboven). Het 
verschil met de landelijke trend is 133 klanten. Aanname is dan ook dat in ieder geval 133 
klantendaling extra is gerealiseerd door de eigen inspanningen.

Concluderend kan gesteld worden dat de extra inspanning die geleverd moest worden vanuit 
het Plan van Aanpak, nl. de extra daling met 108 klanten volledig is gehaald: het zijn er 
uiteindelijk 133.
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De onderstaande tabel bevat de resultaten 2018 afgezet tegen de voorgaande jaren. 
Duidelijk is zichtbaar dat het Plan van Aanpak waarmee we in 2017 begonnen zijn het 
keerpunt is.

Uitkeringen Participatiewet realisatie
2016

realisatie
2017

realisatie
2018

Beginstand 3364 3555 3378
Instroom 1210 1011 985
Uitstroom werk -361 -494 -473
Uitstroom overig -658 -694 -817
Uitstroom totaal -1019 -1188 -1290
Eindstand 3555 3378 3073
Toe-/afname klantenaantal 191 -177 -305

Over 2017 en 2018 samen is het klantenbestand met 482 gedaald. Daarvan zijn er 261 extra 
vanuit de investeringen Plan van Aanpak. Naast het feit dat hierdoor meer burgers geholpen 
zijn betekent het ook dat de financiële investering zichzelf ruim terugverdient.

Ten gevolge van de vangnetuitkering is het netto financiële effect lager voor de gemeenten 
lager. De vangnetuitkering wordt ook lager als de gemeentelijke tekorten lager zijn. De 
vangnetuitkering roomt dus een deel van het voordeel af. Overigens gebeurt dit in 2018 voor 
het laatst, omdat de tekorten nu zodanig zijn teruggebracht dat in de komende jaren de 
vangnetuitkering niet meer van toepassing is.

Wat heeft het gekost?
Progr. Inkomen (bedr. *€ 1.000) realisatie

2017

primaire
begr.
2018

gewijz. 
begr. 2018- 

1

realisatie

2018

lasten

Inkomensvoorzieningen Buig 

Lasten ihkv Loonkostensubsidie Buig 

Inkomensvoorzieningen BBZ (overig) 

Directe overheadlasten Inkomen

totaal lasten

baten

Rijksvergoeding Buig 

Terugbetaling vergoeding sth 

Extra Gemeentelijke bijdrage 

Aanvullende Rijksvergoedingen 

Terugvordering & verhaal Buig 

Rijksvergoeding Bbz (overige) 

Terugvordering & verhaal Bbz (overige) 

Directe overheadbaten Inkomen

51.887

98

378

0

52.363

-43.158

-637

-5.364

-4.045

-993

-158

-216

0

47.350

683

350

3.495

51.878

-43.924

130

-3.934

-1.784

-661

-141

-214

0

48.140

248

350

3.495

52.233

-42.624

69

-4.985

-2.242

-661

-141

-214

0

48.740

338

366

3.495

52.939

-43.898

69

-4.985

-1.307

-1.193

-136

-249

0
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saldo

Inkomensvoorzieningen Buig 

Loonkostensubsidie (Buig) 

Inkomensvoorzieningen BBZ (overig) 

Overhead prog. Inkomen 

Gerealiseerd resultaat

totaal baten -54.570

-2.309

98

4

0
-2.208

-50.527

-2.823

683

-4

3.495

1.351

-50.796

-2.302

248

-4

3.495

1.437

-51.699

-2.574

338

-18

3.495

1.240

Toelichting
De inkomensvoorziening Buig betreft de uitkeringsverstrekking met betrekking tot de PW, loaw, 
loazen de Bbz (voor zover deze Bbz-uitkeringen betrekking hebben op levensonderhoud voor 
startende ondernemers). De inkomensvoorziening 'BBZ overig' betreft levensonderhoud van 
gevestigde ondernemers en kapitaalverstrekkingen. Hier wordt een aparte Rijksvergoeding 
voor ontvangen, 75% op declaratiebasis en 25% als normbedrag.

De totale lasten van het deelprogramma Inkomensvoorziening Buig/BBZ komen € 707.000 
hoger uit dan begroot. Alhoewel de doelstelling van de klantendaling ruimschoots is gehaald, 
is de daling later in het jaar gerealiseerd dan begroot. Gedurende de eerste maanden lagen 
de lasten hoger dan begroot, dit is de laatste maanden niet volledig gecompenseerd. Per 
saldo € 364.000 meerkosten. Dit effect is eenmalig voor 2018. Daarnaast komt de gemiddelde 
uitkeringslast hoger uit dan begroot. De hogere lasten leiden ook tot een hogere 
vangnetuitkering. hier staat ook een hogere Rijksvergoeding tegenover.

De Rijksvergoeding is bij de definitieve vaststelling in oktober fors hoger uitgekomen dan 
begroot. Enerzijds een ophoging vanwege een hogere uitkeringsnorm, anderzijds een 
ophoging vanwege het meetellen van instromende statushouders. Daarnaast zijn er meer 
inkomsten binnengekomen vanuit terugvordering en verhaal en kan vanuit de voorziening 
voor dubieuze debiteuren een bedrag vrijvallen.
De hogere Rijksvergoeding leidt tot een hogere drempel voor de Vangnetuitkering en tot een 
lager tekort. Daardoor daalt de Vangnetuitkering weer. Deze vangnetuitkering zal in de loop 
van 2019 volgens de daarvoor geldende voorwaarden aangevraagd worden. Omdat aan de 
voorwaarden is voldaan is de geprognotiseerde vangnetuitkering verantwoord in de 
jaarrekening.

Saldo en afwijking t.o.v. begroting
Het saldo van de uitkeringslasten was begroot op € 2.058.000 voordelig. De realisatie bedraagt 
per saldo een voordelig verschil van € 196.000. Dit is als volgt te verklaren:
Hogere lasten voor uitkeringen € 707.000 N
Hogere rijksvergoeding € 1.275.000 V
Meer opbrengsten (terugvordering en verhaal) € 276.000 V
Lagere vangnetuitkering € 934.000 N
Vrijval voorziening debiteuren € 286.000 V
Totaal € 196.000 V
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Programma Aanvullende inkomensvoorziening

Hef programma aanvullende inkomensvoorziening betreft alle aspecten die verder gaan dan 
de basisvoorzieningen bijstandsuitkering en Wsw-loon (deze zijn opgenomen onder 
programma Inkomen). Aanvullende inkomensvoorzieningen zijn enerzijds bijzondere bijstand 
en minimaregelingen, anderzijds ondersteunende regelingen als budgetbeheer, 
schuldhulpverlening, beschermingsbewind en de WSNP.

Product Wat willen we 
bereiken

Wat gaan we daarvoor doen Realisatie

Bijzondere 
bijstand & 
Minima beleid

Effectieve benutting 
van bijz. bijstand en 
minimaregelingen

Uitvoeren gemeentelijk 
beleid bijzondere bijstand en 
minimabeleid

Is uitgevoerd

Schulddienst-
verlening

Klanten onder
steunen in de 
ontwikkeling naar- 
zelfredzaamheid

Budget coaching: binnen 18 
maanden is 80% van de 
trajecten positief afgerond

% zelfredzaamheid is 6% 
Zie toelichting 1 
“Schulddienstverlening”

Dienstverlening 
voldoet aan de 
normtijden NVVK

75% van de minnelijke 
trajecten schuldhulp
verlening is binnen 120 
dagen afgerond

Gemiddeld 140 dagen 
(44% binnen 120 dagen) 
Zie toelichting i 
“Schulddienstverlening”

Toelichting op de resultaten

1. Schulddienstverlening
In de laatste maanden van 2018 is gewerkt aan een transitieplan voor schulddienstverlening. 
Omdat in 2019 minder fte's beschikbaar zijn voor schulddienstverlening is kritisch gekeken hoe 
dit efficiënter en effectiever georganiseerd kan worden. Ook is beoordeeld of we alle taken 
wel moeten blijven doen: niet-wetteljike taken zoals WSNP en beschermingsbewind worden 
ingaande 2019 afgebouwd.

Voor 2019 zullen ook nieuwe prestatie-indicatoren worden afgesproken die meer 
zeggingskracht hebben dan de hierboven genoemde: het percentage bij budgetcoaching 
en de 120-dagen termijn.

Er zijn slechts een beperkt aantal trajecten budgetcoaching in 2018 afgerond. De meeste 
daarvan hebben een langere duur gehad dan de 18 maanden die als norm staat.

De normtijden worden niet gehaald. Ten opzichte van 2017 zien we wel een significante 
verbetering. Er is een grote mate van afhankelijkheid van derden (schuldeisers) voor het halen 
van de doorlooptijd van 120 dagen. Landelijk blijkt dat veel gemeenten de 120-dagennorm 
niet kunnen halen. Dat komt omdat schuldeisers niet binnen de daarvoor gestelde termijnen
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reageren om het saldo van de openstaande vorderingen door te geven. De 120 dagen blijft 
staan als norm omdat dit gekoppeld is aan de Nvvk-certificering.

Vroeasianalerinasaanpak voor huurschulden.
De gestarte pilots m.b.t. de vroegsignalering van huurschulden zijn succesvol. In 2018 zijn deze 
daarom doorgezet met Woongoed en 1‘Escaut.

Wat heeft het gekost?
Programma Aanvullende Inkomensvoorziening 

(bedr. *€ 1.000)____________________________

realisatie

2017
primaire 

begr. 2018

gewijz. 

begr. 2018-1

realisatie

2018

lasten
A. Bijzondere bijstand
B. Minimabeleid 

C-: Specifiek beleid 

Participatieprojecten (kinderopvang)

Directe overheadlasten AIV

totaal lasten

baten
Terugvordering en verhaal (A t/m C) 
Participatieprojecten (kinderopvang)

Bijdrage gemeenten AIV (A t/m C) 

Kredietvergoeding PL & BBR (gemeenten) 
Kredietvergoeding PL & BBR (klanten)

Opbrengsten schuldregeling/schuldsanering 

Opbrengsten bewindvoering WSNP 

Directe overheadbaten AIV

totaal baten

Saldo programma Aanvullende Inkomensvoorziening

3.526
1.002

1.412
21

0

5.962

-134
-21

-5.806
-105

-82

-44
-105

0

-6.299

-337

3.462
929

845

32
1.022

6.291

-164
-32

-5.073
-113

-42

-37

-87

0

-5.548

743

3.600
1.045

934
22

1.022

6.623

-134
-22

-5.445

-111
-72

-44

-87

0

-5.915

708

3.313
1.038

975

75
1.022

6.423

-124

-75

-5.203

-111
-61
-68

-101

0

-5.742

681

Toelichting
Dit betreft de kosten voor de bijzondere bijstand en gemeentelijk minimabeleid alsook de 
kosten voor het kinderopvang in het kader van Sociale medische indicatie (SMI). De werkelijke 
kosten van bijzondere bijstand, minimaregelingen en het specifieke beleid zijn afhankelijk van 
de door burgers gedane aanvragen (‘open-einde regeling'). Met name de uitgaven voor 
bijzondere bijstand zijn lager uitgekomen met € 287.000 ten opzichte van de begroting. Voor 
alle armoederegelingen tesamen is 3,5% minder uitgegeven dan begroot. Ten opzichte van 
vorig jaar zijn de uitgaven (rekening houdend met wegvallen huishoudelijke hulp) gedaald 
met 1,7%.
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De hogere lasten voor het kinderopvang in het kader van Sociale medische indicatie (SMI) 
komt doordat er 2018 veel meer aanvragen zijn geweest, totaal 17 alleenstaande 
ouders/gezinnen met 1 kind per aanvraag.

Een overschrijding of onderschrijding ten opzichte van de begroting werkt door in de 
gemeentelijke bijdrage, waardoor deze evenredig muteert. Per saldo daalt de gemeentelijke 
bijdrage met € 190.000 binnen dit programma.

Per saldo wordt dit programma AIV afgesloten met een hoger positief saldo dan begroot, een 
voordelig verschil van € 27.000 voor Orionis.
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Programma Bedrijfsvoering (Overzicht overhead)

Hef programma bedrijfsvoering befreff de uifvoering van de hiervoor genoemde 
programma's. De algemene kosfen die hiermee samenhangen worden in hef programma 
Bedrijfsvoering opgenomen. De direcf foerekenbare kosfen worden vervolgens naar de 
programma 's doorbelasf.

Plan van aanpak
Eerder in deze jaarstukken is al verwezen naar het Plan van Aanpak. Het plan van aanpak 
vormt de basis voor een verandering binnen Orionis Walcheren gericht op meer focus op werk 
en resultaatgerichtheid; kortom op het behalen van doelen die gericht zijn op het 
terugbrengen van de totale bijstandspopulatie: minder mensen in de uitkering. De acties 
vanuit het plan van aanpak zijn gericht op minder instroom en meer uitstroom. Daarnaast is 
ook de transformatie van het werkleerbedrijf opgenomen in het plan van aanpak. Naast 
werkvoorziening voor mensen met een beperking (SW en beschut werk) dient de leer/ont
wikkelomgeving voor de re-integratie van mensen met een uitkering geïntegreerd en 
geoptimaliseerd te worden.

Het plan van aanpak is gebruikt om werkprocessen aan te passen en medewerkers op een 
andere meer op uitstroom gerichte wijze te laten werken. Daarnaast ook voor gewoon “meer 
handen aan het bed". De acties in het plan van aanpak zijn ingebed in de organisatie en 
werken ondersteunend aan elkaar. Om die reden is het niet mogelijk de resultaten van de 
losse acties te beoordelen, maar moet in de evaluatie naar de samenhang en het totaal 
gekeken worden.

De resultaten van het plan van aanpak zijn af te meten aan de extra resultaten ten opzichte 
van de macro ontwikkeling van de bijstand. De macro ontwikkeling geeft de landelijke trend 
weer. Ten opzichte van de macro ontwikkeling is het klantenbestand met 133 klanten extra 
gedaald, wat meeris dan de doelstelling van 108. Hiermee is het verschil met de landelijke 
norm en de Rijksvergoeding verder verkleind.

Rapportages
Tweemaandelijks zijn de Raden geïnformeerd over de belangrijkste prestaties middels het 
dashboard. Daarnaast is begin 2018 een aparte evaluatie opgesteld over het Plan van 
Aanpak 2017, begin 2019 is de evaluatie opgesteld over 2018.

Analyse werksoorten
In 2018 is in financieel opzicht geprofiteerd van de in 2017 uitgevoerde verdiepende analyses. 
Mede hierdoor is het negatieve rendement van het Werkleerbedrijf verminderd. In 2018 is 
opnieuw de totaalanalyse Werksoorten uitgevoerd. Voor de clusters Techniek en Buitendienst 
leidt dit tot een heroriëntatie, deze zijn beide nog niet afgerond ultimo 2018.

HRM-beleid/Ziekteverzuim
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Door het DB is de norm voor de verhouding tussen flex-contracten en vaste contracten binnen 
Orionis Walcheren vastgesteld voor de komende jaren. Als organisatie moeten we flexibel 
kunnen acteren op veranderende omstandigheden en opdrachten vanuit de gemeenten. 
Tegelijk maakt een te grote flexibele schil ons kwetsbaar met het oog op verlies van talent, 
netwerk en kennis wanneer we medewerkers moeten laten gaan. De vastgestelde norm heeft 
er toe geleid dat we in het najaar een aantal flex-contracten hebben kunnen omzetten in 
een vast dienstverband.

Het ziekteverzuim is in 2018 fors gestegen. In 2018 was het ziekteverzuim als volgt: ambtenaren 
7,3% (5,3% in 2017) en WSW-medewerkers 15,9% (was 14,2%). Dit is deels te wijten aan de 
griepgolf begin 2018 die in vergelijking met andere jaren zeer langdurig was. Echter, ook in de 
resterende maanden lag het ziekteverzuim wel hoger dan in 2017.

Boventalligen
Ultimo 2018 zijn er geen boventalligen meer vanuit de reorganisatie 2013. Voor een aantal 
personen wordt de WW-uitkering door de uitvoerder doorbelast aan Orionis. Deze kosten 
worden betaald uit de voorziening reorganisatie. Deze voorziening is ultimo 2018 toereikend 
voor de toekomstige verplichtingen.

Wat heeft het gekost?
Bedrijfsvoering (bedragen *€ 1.000} realisatie

2017

primaire
begr.
2018

gewijz. 
begr. 2018-

1

realisatie

2018

lasten
Personeelskosten
Doorbelasting P-budget re-integratie 
Overige personeelskosten
Doorbelasting personeelskosten naar programma 
Automatiseringskosten
Doorbelasting automatiseringskst naar programma 
Pluisvestingskosten
Doorbelasting huisvestingskosten naar programma 
Overige kosten
Doorbelasting overige kosten naar programma 
Dotatie personele voorziening 
Onvoorzien 

totaal lasten

baten
Onttrekking aan voorzieningen 

Exploitatiebijdragen gemeenten 
Overige baten

totaal baten

Saldo programma Bedrijfsvoering

11.428 
-2.486 

421 

0
1.714

0
1.842

0
616

0
9

0
13.544

-9

-12.694
-801

-13.504

40

10.726
-2.488

432
-8.751

1.793
-443

1.783
-647

694
-155

0
0

2.942

0
-12.223

-290

-12.513

-9.571

11.691 
-2.488 

428 
-8.751 

1.825 
-443 

1.804 
-647 

671 
-155 

19 

0
3.953

0
-12.679

-779

-13.458

-9.505

11.795 
-2.488 

452 
-8.751 

1.802 
-443 

1.732 
-647 

688 
-155 

0 
0

3.986

0
-12.679

-748

-13.427

-9.441
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Reserveringen
lasten
baten

saldo

Gerealiseerd resultaat

312
-302

10

50

0
-204

-204

-9.775

0
-204

-204

-9.709

0
-204

-204

-9.645

Toelichting
Bij het programma Bedrijfsvoering is een nadelig saldo ontstaan van € 64.000.

De personeelskosten komen hoger uit dan begroot, € 86.000. Deze post dient in samenhang 
bekeken te worden met de personeelskosten binnen het programma Werkinfrastructuur, met 
de doorbelasting van personeelskosten ten laste van re-integratiebudgetten en met 
ontvangsten van derden ten behoeve van personeelskosten. Hier treden de volgende 
effecten op:

De salarislasten binnen Bedrijfsvoering zijn € 86.000 hoger dan begroot. Echter, binnen 
het programma Werkinfrastructuur zijn de personele kosten juist € 189.000 lager dan 
begroot. Per saldo dus € 103.000 voordelig.
De te declareren loonkosten voor de subsidie Entry komen lager uit dan vooraf begroot 
omdat er in de loop van 2018 minder uren voor het project gemaakt zijn, € 123.000 
nadelig (zie post 4.17b).
Voor het project vroegsignalering zijn extra middelen ontvangen, totaal € 44.000 
voordelig (zie post 4.18).

Per saldo laten de netto personele kosten van totaal Orionis een positief saldo zien van 
€ 24.000.

Op de overige kosten binnen dit programma zijn er diverse kostenoverschrijdingen en 
kostenbesparingen per categorie, per saldo € 54.000 voordelig.
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Paragrafen

> Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
Algemene reserve
De algemene reserve wordt aangehouden als bufferfunctie voor de exploitatiekosten. De 
algemene reserve mag maximaal 10% van de jaarlijkse exploitatiekosten bedragen. De stand 
per ultimo 2018 is nihil. Gezien het feit dat de reserve nihil is komen afwijkingen in de realisatie 
direct tot uiting in aanpassing van de gemeentelijke bijdrage.

Programmareserve
De programmareserve wordt aangehouden als bufferfunctie voor de kosten binnen het 
programma's Inkomen en Aanvullende Inkomensvoorziening. De programmareserve is ultimo 
2018 nihil. Gezien het feit dat de reserve nihil is komen afwijkingen in de realisatie direct tot 
uiting in aanpassing van de gemeentelijke bijdrage.

Reorganisatie/personele voorziening
Voorde kosten die samenhangen met de reorganisatie die in 2013 is doorgevoerd is een 
voorziening gevormd. Deze voorziening betreft de totale omvang van de (toekomstige) 
kosten die gepaard gaan met de reorganisatie voor de boventalligheid en overige 
reorganisatiekosten. Periodiek wordt de hoogte van deze voorziening getoetst. Bij de reguliere 
rapportage-momenten wordt een eventuele herziening meegenomen. De voorziening 
bedraagt ultimo 2018 € 539.000 (201 7 € 810.000) en is toereikend voorde toekomstige lasten.

Voorziening dubieuze debiteuren
Ten behoeve van de vorderingen die niet inbaar zijn is een voorziening dubieuze debiteuren 
gevormd. Afboekingen van vorderingen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Risico's
Risico's worden periodiek gemonitord, o.a. tijdens het opstellen van de jaarstukken en bij het 
opstellen van de begroting en van afdelingsplannen. Er vindt binnen Orionis geen centrale 
registratie van risico's plaats. De top-10 van risico's is in de risicoscan opgenomen. Dit betreft 
risico's die Orionis loopt en die zich op korte termijn (binnen 4 jaar) voor zouden kunnen doen. 
Na beheersmaatregelen en eventuele aanvullende maatregelen resteert een restrisico 
waarvan de mogelijke financiële gevolgen zijn ingeschat in de kolom “exposure", zie de tabel 
hieronder.

Risico Ine
of
Str

Beheersmaatregelen 
(vermijden, vermin
deren, overdragen, zelf 
dragen)

Aanvullende
maatregelen

Exposure

Bestandsontwikkeling 
bijstand op Walcheren 
ongunstiger dan 
landelijk gemiddelde

Ine Met meer inspanning 
zou het landelijk 
gemiddelde gehaald 
moeten worden.

Max € 2.698.000 
(5% afwijking 
+50% extra 
uitstroom)
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Achterblijvende netto- 
opbrengsten bij de 
begroting

Ine Voldoende 
verschillende 
werksoorten in stand 
houden

Groei in minder 
conjunctuur- en 
concurrentiege
voelige werksoorten

Max €431.000 
(10% afwijking)

Achterblijvende ontwik
keling in Detacheren en 
Begeleid Werken

Ine Actieve benadering 
marktpartijen

Max € 107.000 
(10% afwijking)

Mismatch tussen 
ontwikkeling Wsw- 
loonkosten en 
rijkssubsidie

Str Max € 330.000 
(2% afwijking op 
de loonkosten)

WW-risico: eigen 
risicodrager m.b.t. (na
wettelijke) WW

Ine Intentie overeenkomst 
met externe partijen 
over indienstneming

Max € 165.000 
(50% van de niet 
begrote lasten)

Uitval ICT: verlies van 
data, recoverykosten, 
verlies productieve uren

Ine Dubbele uitvoering ICT Max € 68.000 
(1 fte)

Niet voldoen aan AVG, 
datalek

Ine Aanstellen functionaris 
Gegevensbescherming

Voorlichting personeel 
/ fysieke maatregelen

PM

Wijzigingen in 
(voorwaarden in) 
regelgeving

Ine Max € 566.000 
(1% van omvang 
bijsta nd/Wsw)

Inzet van WSW-werk- 
plekken voor kritische 
functies

Str € 106.000 
gemiddeld per 
jaar

Minder vangnet- 
uitkering door ongelijke 
verdeling klantendaling 
over de drie 
gemeenten

Ine € 600.000 
maximaal, 
oplopend per 
jaar

Risico's en weerstandsvermogen
De totale exposure van incidenteel bedraagt € 4.635.000, en structureel € 436.000. Het bedrag 
aan incidentele risico's wordt afgezet tegen het eigen vermogen wat dient als buffer, het 
bedrag aan structurele risico's wordt afgezet tegen de financiële ruimte in de begroting. Het 
weerstandsvermogen is nihil per ultimo 2018. De financiële ruimte in de begroting voor het 
komende jaar bestaat uit de post onvoorzien. Deze is nihil vanwege het inzetten van dekking 
voor Plan van Aanpak.

Geconstateerd kan worden dat zowel de structurele weerstandscapaciteit als de incidentele 
weerstandscapaciteit van Orionis niet toereikend is. Dit betekent dat, gezien het karakter van 
de gemeenschappelijke regeling, dit risico op het conto van de deelnemende gemeenten 
komt. Zij zullen dit in hun risicoparagraaf moeten meewegen.

1 Gezien het huidige niveau van Orionis en het feit dat de toezichthouder nog geen actief boetebeleid 
heeft is het lastig om een risico in geld te kwantificeren.
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Kengetallen BBV
Kengetallen 2016 2017 2018
1- Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)

2- Solvabiliteitsratio

3- Structurele exploitatieruimte

21,1%

3,7%

-3,4%

20,4%

4,3%

-2,9%

21,4% 
2,6% 

-1,0%

> Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Orionis Walcheren is gehuisvest op verschillende locaties.

• De hoofdvestiging aan de Oostsouburgseweg in Vlissingen. Dit gebouw is in eigendom. 
Hier is de frontoffice en de backoffice gevestigd alsook het werkleerbedrijf waar 
diverse werksoorten zijn gehuisvest.

• Een vestiging aan de Mercuriusweg in Vlissingen, waar tijdelijk de afdeling Buitendienst 
is gehuisvest. Dit gebouw is in eigendom en staat te koop.

• Een vestiging aan de Poortersweg in Vlissingen. Hier zijn een aantal werksoorten 
gevestigd, waaronder de schilders en bouw/hout. Dit gebouw wordt gehuurd.

• Daarnaast zijn er diverse kleine nevenlocaties die gehuurd worden ten behoeve van 
de afdeling Groen.

Alle installaties, kantoormeubilair en de meeste vervoermiddelen en ICT-apparatuurzijn in 
eigendom van Orionis Walcheren. Deze zijn geactiveerd tegen de aanschaffingsprijs en 
worden lineair afgeschreven conform de resterende levensduur.

Ten behoeve van het groot onderhoud van het gebouw Oostsouburgseweg in Vlissingen is 
een meerjarige onderhoudsplanning opgesteld. Voor het groot onderhoud is een voorziening 
gevormd.

> Paragraaf financiering
Wettelijk kader
De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als belangrijkste uitgangspunten 
het bevorderen van een solide financieringswijze met als doel het voorkomen van grote 
fluctuaties in de rentelasten, het bevorderen van transparantie, het bevorderen van de 
kredietwaardigheid en het beheersen van renterisico's. Het beheersen van risico's uit zich 
concreet in de kasgeldlimiet, de rente-risiconorm en het met een prudent karakter uitzetten 
van gelden en afsluiten van leningen. Daarnaast zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht 
tot het hebben van een treasurystatuut. Het statuut heeft o.a. als oogmerk de kwaliteit van de 
uitvoering van de treasuryfunctie te verhogen alsmede de transparantie van het 
besluitvormingsproces te verbeteren.

Rentevisie
De rentevisie is gebaseerd op de verwachting dat de huidige lage korte rente vooralsnog 
laag zal blijven maar geleidelijk zal oplopen. Momenteel is de korte rente nog negatief. 
Daarom wordt voor de financiering maximaal gebruik gemaakt van kortlopende middelen.
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Zolang de korte rente lager ligt dan de debetrente op de rekening courant worden negatieve 
saldi op de rekeningcourant aangevuld met kortlopende kasgeldleningen.

Kasstromen
De bevoorschotting vanuit de gemeenten voor programmalasten en exploitatie vindt 
halverwege de maand plaats. Om eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten te overbruggen is 
een rekening-courant krediet afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) tot een 
maximum van € 6,5 miljoen. Ter overbrugging is in 2018 een aantal keer voor een korte periode 
(maximaal enkele weken) een kasgeldlening aangetrokken.

Kasgeldlimiet
Als norm voor de kasgeldlimiet geldt het begrotingstotaal bij het begin van het jaar en een bij 
ministeriële regeling vastgesteld percentage voor gemeenschappelijke regelingen van 8,2%. 
Voor 2018 bedraagt deze limiet € 7,9 miljoen. Hiermee wordt een bovengrens bepaald 
waaronder het mogelijk is om cash management vorm te geven. De gemiddelde korte 
financiering wordt per drie maanden getoetst aan deze kasgeldlimiet. In 2018 is voldaan aan 
deze norm.

Uitzettingen / schatkistbankieren
Er hebben in 2018 geen kortlopende uitzettingen plaatsgevonden.
Schatkistbankieren houdt in dat alle overtollige geldmiddelen boven een bepaalde drempel 
verplicht bij het Rijk moeten worden uitgezet. Dit wordt dagelijks getoetst. Het drempelbedrag 
is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal. De drempel is voorOrionis € 718.000. Deze 
drempel is in 2018 niet overschreden. Het verloop is opgenomen op pagina 34.

Financiering van de investeringsuitgaven
Ten behoeve van de huisvesting zijn 7 annuïtaire leningen aangetrokken voor een totale 
waarde van € 20,1 miljoen. De uitstaande positie ultimo 2018 is € 1 7,7 miljoen. De looptijd is 
deels 20 en deels 30 jaar. De rentepercentages liggen tussen 4,3% en 4,9%.
Ten behoeve van de overige investeringen zijn lineaire leningen aangetrokken. Deze hebben 
een looptijd van 10 of 20 jaar. De totale uitstaande positie bedraagt € 1,3 miljoen ultimo 2018, 
verspreid over 4 leningen met verschillende afloopdata. De rente op deze leningen varieert 
van 0,53% tot 4,95%.

Renterisiconorm
Het doel van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico's op de vaste schuld 
(schuld met een rentetypische looptijd vanaf één jaar). Het renterisico op de vaste schuld 
mag de zogenaamde renterisiconorm niet overschrijden. De renterisiconorm bedraagt 20% 
van het begrotingstotaal, € 19,2 miljoen. Uit de onderstaande gegevens blijkt dat het 
renterisico op de vaste schuld ruim onder deze grens ligt.

Renteherzieningen (A) € 0
Nieuw uitgezette leningen (B) € 0
Aflossingen (C)
Renterisico op vaste schuld(A + laagste B, C)

€ 652.000
€ 652.000
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Toerekening van rente
De totale rentelasten bedragen in deze jaarrekening € 842.900. Aan Eigen Vermogen en 
Voorzieningen wordt geen rente toegerekend. De rentetoerekening is als volgt:

Bedrag 2018 reden Toegerekend aan
€515.400 Betreft rente op leningen voor 

nieuwbouw werkleerbedrijf
Programma Werk, 
onderdeel werkinfrastructuur

€ 303.900 Betreft rente op leningen voor 
nieuwbouw kantoor

Programma Bedrijfsvoering 
(overhead)

€ 23.600 Overige rente, ter financiering van 
het benodigde werkkapitaal

Programma Bedrijfsvoering 
(overhead)

> Paragraaf verbonden partijen
Orionis Walcheren kende twee BV's namelijk Orionis BV en Wal-FLEX BV. Het algemeen bestuur 
heeft in 2018 beide BV's ontbonden.

> Paragraaf bedrijfsvoering
Beleidsplan / Plan van Aanpak
Orionis Walcheren beschikt overeen meerjarig beleidsplan 2015-2018. Hierin zijn de 
organisatiedoelen vastgelegd. In 2016 is voor Schuldhulpverlening een integraal meerjarig 
beleidsplan opgesteld. In 2017 is het Plan van Aanpak vastgesteld voor 2017 en 2018. Dit Plan 
van Aanpak is leidraad geweest voor onze activiteiten in 2018.

Informatievoorziening
De planning&control cyclus voorziet in periodieke rapportages met betrekking tot de 
financiële en beleidsmatige voortgang. In 2018 is één bestuursrapportage opgesteld en één 
begrotingswijziging doorgevoerd. Daarnaast is 2-maandelijks een dashboard verstrekt aan de 
Raden over de ontwikkeling van een aantal belangrijke indicatoren.

Personeel
Een deel van de bezetting is flexibel ingevuld. De gewenste norm voor de verhouding vast/flex 
is opnieuw bepaald in 2018.

Informatiebeveiliging (o.a. Suwinet/DigiD/Privacy)
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
De noodzakelijke maatregelen zijn gerealiseerd om de implementatie van de AVG te 
realiseren. Er heeft een externe audit m.b.t. Suwinet plaatsgevonden. Er is een goedkeurende 
verklaring afgegeven. Het jaarlijkse ICT-beveiligingsassessment m.b.t. DigiD is tijdig uitgevoerd 
door een externe auditor. Hij heeft een goed oordeel gegeven.
Bij de uitvoering van het interne controleplan zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.
In 2018 zijn er 25 signalen van datalekken geweest waarvan er 2 onder de definitie van 
datalek vallen die gemeld moeten worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, deze 
hebben niet tot sancties geleid.
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Inhuur diensten
De automatiseringsdiensten zijn uitbesteed aan de gemeente Vlissingen. Dit contract is 
afgelopen ultimo 2018. Ingaande 2019 is de huidige dienstverlening door Vlissingen 
gecontinueerd.

Dienstverlening
Klantenparticipatie vindt plaats middels de Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW). Met de 
cliëntenraad wordt periodiek overleg gevoerd. Voor klachtenafhandeling is een 
klachtencoördinator aangesteld.
Orionis heeft een eigen bezwarencommissie ten behoeve van de Participatiewet, die conform 
de vastgestelde “ Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren 
WWB/Participatiewet." opereert.

Bezwaar/beroep en Klachten
Het aantal bezwaarschriften is in 2018 met 13% gestegen t.o.v. 2017. Dit komt door een striktere 
toepassing van de plichten die de Participatiewet oplegt. Door de ruimere arbeidsmarkt zijn er 
meer banen en hebben ook de mensen die wat verder van de arbeidsmarkt afstaan na een 
aantal jaren minder actieve begeleiding nu weer kansen op de arbeidsmarkt. 99,8% is binnen 
de wettelijke termijn afgehandeld. Ook worden mensen die niet reageren op uitnodigingen 
daarna door Handhaving opgeroepen. Dit leidt geregeld tot een beëindiging van de 
uitkering, wat ook zorgt voor een stijging van het aantal bezwaren. Van alle bezwaarschriften 
van 2018 is 18% (gedeeltelijk) gegrond verklaard, in vergelijking met 22% in 2017.

In 2018 zijn 81 klachten behandeld. 9 minder dan in 2017, toen er erg veel klachten werden 
ingediend, in vergelijking met de jaren daarvoor. Het aantal van 2018 is dus in vergelijking met 
de jaren voor 201 7 nog steeds vrij hoog. Een deel heeft nog steeds te maken met de striktere 
aanpak van begeleiders: nu de arbeidsmarkt weer is aangetrokken, krijgen mensen die al wat 
langer niet actief zijn op de arbeidsmarkt toch weer mogelijkheden. Voor sommige klanten is 
dit moeilijk, na een aantal jaren relatief ‘met rust te zijn gelaten'. Dit komt tot uitdrukking in 
klachten over bejegening, 32% van de totale klachten, soms vergezeld van een verzoek tot 
een andere contactpersoon. De grootste categorie klachten gaat over het handelen (of niet 
handelen) van medewerkers, 44%.
Van de klachten is dit jaar44% minnelijk afgehandeld: de klant is alsnog tevreden met de 
afhandeling. In 17% (201 7 13%) van de klachten hebben wij niet goed gehandeld. Dit varieert 
van niet reageren op een stageverzoek tot het niet correct te woord staan van een klant.

Juridische procedures
Er zijn twee lopende juridische procedures ultimo 2018 bij de bezwarencommissie personeel.

Rechtmatigheid begrotingscriterium
Bij het programma Werk zijn de uitgaven beperkt hoger dan begroot. Hier staan ook hogere 
opbrengsten tegenover.
Ook de gerealiseerde lasten bij programma Inkomen zijn hoger dan begroot. Daartegenover 
staan ook hogere rijkvergoedingen. Per saldo blijven de uitkeringskosten daarmee binnen 
budget en ontstaat zelfs een positiever saldo dan begroot.
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Bij het programma Bedrijfsvoering hebben de werkelijke lasten de begrote lasten beperkt 
overschreden. Deze afwijking wordt o.a. verklaard door een verschuiving van loonkosten 
tussen de programma's Werk en Bedrijfsvoering.

De overschrijdingen konden niet gedurende 2018 gesignaleerd worden c.q. middels een 
begrotingswijziging nog verwerkt worden. Alle overschrijdingen passen binnen het door het 
Algemeen Bestuur uitgezette beleid.

Programma 
(bedragen * € 1.000)

afwijking
2018

realisatie
2018

gewijz. 
begr. 2018

1. Programma Werk
2. Programma Inkomen
4. Programma Bedrijfsvoering

43
707
32

32.423
52.939
3.986

32.380
52.233
3.953

Beleidsindicatoren bestuur en organisatie
Vanaf 2018 dienen effecten van het beleid toegelicht te worden door middel van een vaste 
set van beleidsindicatoren op te nemen in de jaarstukken. Een aantal van deze indicatoren 
zijn te vinden ‘www.waarstaatjegemeente.nl’. De indicatoren voor het taakveld ‘bestuur en 
ondersteuning' dienen uit de eigen gegevens of de eigen jaarrekening berekend te worden. 
Orionis Walcheren heeft zelf geen programma bestuur en organisatie, daarom zijn deze 
indicatoren hieronder opgenomen:

Naam indicator Eenheid
Realisatie

2018
Formatie Fte per 1.000 inwoners 1,9
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 1,9
Apparaatskosten Kosten per inwoner €167

Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom 
+ totale kosten inhuur externen

19% oftewel 
€2,8 mln.

Overhead Kosten als % van totale lasten 17%

De in de set van beleidsindicatoren op te nemen indicatoren die van toepassing zijn op 
Orionis Walcheren zijn reeds opgenomen in het jaarverslag bij het betreffende programma.
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Jaarrekening
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Waarderingsgrondslagen

BALANS
Bij het opstellen van de balans is het BBV toegepast. De gehanteerde grondslagen zijn de volgende.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden 

slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 
zijn geworden.

Vaste activa
Waardering van (im)materiële activa en financiële activa vindt plaats tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Met 
uitzondering van grond vindt afschrijving plaats op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens een stelsel 
dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen 
rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Op 
het moment dat een desinvestering (verkoop van het actief) plaats vindt wordt de boekwinst c.q. het verlies ten 
gunste/laste van het resultaat van het betreffende jaar gebracht.
Onder de Financiële activa worden deelnemingen opgenomen die zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Bij een 
negatieve vermogenswaarde wordt een voorziening gevormd.

Voorraden
De grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verrekenprijzen, gebaseerd op de gemiddelde betaalde 
inkoopprijs. Waarderingsverschillen tussen standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als bedrijfsresultaat 
verantwoord. Voor het risico van incourante voorraden wordt een voorziening in mindering gebracht.
De onderhanden werken worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, verminderd met op de balansdatum 
reeds voorzienbare verliezen. De vervaardigingsprijs omvat de verrekenprijzen van de grond- en hulpstoffen, de loon- 
en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend alsmede 
een opslag voor de indirecte kosten.
Het gereed product wordt gewaardeerd tegen fabricagekostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde 
lager is dan de fabricagekostprijs. De fabricagekostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen, de 
loon- en machinekosten en de indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Voor het 
risico van incourante voorraden wordt een voorziening in mindering gebracht.

Debiteuren
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor het risico dat vorderingen niet invorderbaar zijn 
wordt een voorziening in mindering gebracht.
Met betrekking tot de Rijksregelingen BBZ waar nog met een gebudgetteerde vergoeding van 75% wordt gewerkt is 
een correctie voor verrekening met het Rijk opgenomen.
Met betrekking tot de uitkeringsvorderingen op klanten wordt een voorziening voor oninbaarheid gevormd. Deze 
wordt in mindering gebracht op de balanspost debiteuren. De voorziening wordt jaarlijks statisch bepaald aan de 
hand van ervaringen van de afgelopen jaren. De waardering van de vordering is gebaseerd op de meest recente 
betaaldatum. Hierbij is een minimum percentage gehanteerd van 40% voor vorderingen waarop het afgelopen jaar 
nog betaald is, oplopend tot 100% voor vorderingen waarvan de laatste betaaldatum meer dan 5 jaar geleden is. Als 
uitzondering zijn vorderingen krediethypotheek alle gesteld op 20% oninbaar.

Liquide middelen, overlopende activa
Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Eigen vermogen
De algemene reserve dient als buffer voor calamiteiten en het opvangen van tegenvallers in de exploitatie 
(programma Bedrijfsvoering). Deze reserve mag maximaal 10% van de gemeentelijke bijdragen bedragen.
De programmareserve dient als buffer om schommelingen in de programmakosten en de Rijksvergoedingen 
daarvoor op te vangen (programma's Inkomen en Aanvullende Inkomensvoorziening). Deze reserve mag maximaal 
5% van de programmalasten bedragen.
Het nog te bestemmen resultaat betreft het nog niet bestemde saldo van het afgesloten boekjaar. Aan het eigen 
vermogen wordt geen rente toegerekend.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare 
verlies. Aan voorzieningen wordt geen rente toegerekend.

Vaste schulden,
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. Deze vaste 
schulden hebben een rentetypische looptijd van een jaar of langer.

Vlottende schulden, overlopende passiva
Deze schulden worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Resultaatsbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts 
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

Netto-omzet
Netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten exclusief de over omzet geheven 
belastingen en onder aftrek van kortingen.

Grond- en hulpstoffenverbruik en uitbesteed werk
De kosten van grond- en hulpstoffen worden berekend op basis van standaard verrekenprijzen. In voorkomende 
gevallen wordt de werkelijk betaalde prijs t.l.v. de exploitatie geboekt.

Overige posten
Al de overige posten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Diversen
Voorjaarlijks terugkerende, aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume wordt in de 
balans geen verplichting opgenomen.

Pensioenen
Orionis Walcheren heeft een pensioenregeling. Deze regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan een 
pensioenuitvoerder, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd 
volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder’ benadering. In deze benadering wordt de aan de 
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in het overzicht van baten en lasten verantwoord.
De dekkingsgraad van het ABP bedraagt ultimo 2018 volgens opgave van het fonds 97,0%. Op basis van het 
uitvoeringsreglement heeft de GR bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 
bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.
De dekkingsgraaf van het pensioenfonds PWRI waaronder de Wsw-ers vallen bedraagt 111,5% per ultimo 2018 volgens 
opgave van het fonds.
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Balans

ACTIVA

Vaste activa

31 dec 

2018 
€

31 dec 

2017
PASSIVA

Vaste passiva

31 dec 

2018 
€

31 dec 

2017 
€

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa 22.233.000 22.981.000

Financiële vaste activa:

Overige langlopende geldleningen u/g

Verstrekte geldleningen 651.000

Risicofonds -67.000
670.000

-69.000

Eigen vermogen 

algemene reserve 

programmareserve 
best.res. personeel 

Subtotaal Reserves 

nog te best. resultaat 

Totaal Eigen Vermogen

0
940.000

940.000

0
0

204.000

204.000

1.393.000

1.597.000

584.000 601.000

Bijdragen aan activa in eigendom 
van derden

Kapitaalverstrekkingen aan 
deelnemingen

Totaal Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

20.000

584.000 621.000

22.817.000 23.602.000

Voorzieningen

Vaste schulden

Totaal vaste passiva

862.000 1.092.000

18.975.000 19.627.000

20.777.000 22.316.000

Vlottende activa Vlottende passiva

Voorraden

Debiteuren

Vorderingen klanten 

-/- verplichtingen Rijk
-/- voorz. oninbaar 
Vorderingen op openbare 
lichamen

overige debiteuren 

Totaal debiteuren

Liquide middelen

Overlopende activa

Totaal vl. activa

Totaal activa

263.000 227.000

5.480.000 
-561.000

-2.299.000

343.000
918.000

3.881.000

281.000

8.549.000

12.974.000 13.351.000

5.189.000
-747.000

-2.106.000

319.000
815.000

Vlottende schulden

Overlopende passiva

8.582.000 8.242.000

6.432.000 6.395.000

3.470.000

35.000

9.619.000

35.791.000 36.953.000

Totaal vl. passiva 

Totaal passiva

15.014.000 14.637.000

35.791.000 36.953.000
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa
Het verloop van de vaste activa is als volgt:
Soort activum BW 01-01 Investeringen Des

investeringen Afschrijvingen Afwaar
deringen BW 31-12

Grond en terreinen 

Gebouwen

Machines, apparaten en installaties

Inventarissen

Vervoermiddelen

2.851.000 

14.415.000

4.864.000

641.000

186.000

0
20.000

440.000

3.000

0

0
434.000

594.000

113.000 

46.000

2.851.000 

14.001.000

4.710.000

531.000

140.000
Subtotaal 22.957.000 463.000 1.187000 22.233.000

In uitvoering 24.230 -24.230 0
Materiele vaste activa 22.981.230 438.770 1.187.000 22.233.000

De materiële vaste activa betreft uitsluitend materiële vaste activa met economisch nut. De 
investeringen in uitvoering begin 2018 zijn verder afgewerkt in 2018.

Financiële vaste activa
Deze bestaat uit twee categorieën:

I- Geldleningen u/g
Geldleningen u/g betreft verstrekte geldleningen en kredieten aan sociale minima. De 
voorziening Risicofonds wordt aangehouden omdat aan het verstrekken van geldleningen 
en kredieten onzekere verplichtingen zijn verbonden. Voor leningen die zonder borgstelling 
zijn verstrekt wordt als norm gesteld dat 9% van het uitgezette bedrag in een fonds wordt 
aangehouden om evt. tegenvallers op te vangen. In afwijking daarop worden voor 
leningen van 2010 en eerder afwijkende percentages gehanteerd: 20% voor leningen 
waarop nog afgelost wordt: voor leningen die overgedragen zijn aan een deurwaarder, in 
een WSNP of schuldregeling zitten en 100% voor leningen met adres onbekend. Conform 
het BBV is de voorziening in mindering gebracht op de overige langlopende leningen u/g.

Uitstaande leningen per 31-12-2018 € 651.000
waarvan met borgstellingen -/- €0
Leningen met risicofonds € 651.000

Beginstand voorziening € 68.500
Onttrekkingen 2018 -/- € 26.400
Dotatie 2018 € 25.400
Stand ultimo 2018 € 67.500

2- Kapifaalversfrekking aan deelnemingen
De Wal-Flex BV en de Orionis BV zijn met ingang van 24 oktober 2018 opgeheven.
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Voorraden
De op de balans opgenomen voorraden bestaan uit de volgende categorieën:

• Grondstoffen € 237.000
• Voorziening incourant grondstoffen -/- € 31.000
• Onderhanden werk € 46.000
• Overige voorraden € 11.000

Stand ultimo 2018 € 263.000

Debiteuren
De debiteuren bestaan uit:

• Vorderingen inzake terugvordering uitkeringen. Voor de vorderingen op klanten 
waarvoor geen terugbetalingsverplichting aan het Rijk geldt is een voorziening voor 
oninbaar opgenomen, die op deze post in mindering wordt gebracht.

• Overige vorderingen vanuit leveringen van producten, diensten of detacheringen. Hier 
geldt ook een voorziening voor dubieuze debiteuren die op deze post in mindering is 
gebracht. De voorziening ultimo 2018 bedraagt € 81.500.

Liquide middelen
Dit betreft saldi op de rekening-courant en kortlopende beleggingen tot en met 1 jaar.
De specificatie hiervan is als volgt:

• Overige banken € 267.000
• Kas/Kruisposten € 14.000

Totaal € 281.000
De BNG rekening-courant maakt onderdeel uit van een compensabel stelsel waar ook de 
rekeningen van de dochtermaatschappijen onderdeel vanuit maken.

Schatkistbankieren
In 2013 is het verplichte schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent dat alle overtollige 
geldmiddelen boven een bepaalde drempel verplicht bij het Rijk moeten worden uitgezet. Dit 
wordt dagelijks getoetst. De drempel is voor Orionis is € 710.000. Deze drempel is in 2018 niet 
overschreden. Het onderstaande overzicht laat het verloop per kwartaal in 2018 zien:

Drempelbedrag 710.000
Bedragen * € 1.000
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 
Ruimte onder het drempelbedrag

Kwartaal 1

74

640

Kwartaal 2

163

551

Kwartaal 3

155

559

Kwartaal 4

263

451

Overlopende activa
De specificatie van deze post is als volgt:

• Nog te ontvangen gemeenten Vangnetuitkering
• Nog te ontvangen gemeenten Rijksvergoedingen
• Nog te ontvangen gemeenten AlV/Kinderopvang
• Nog te ontvangen gemeenten exploitatie bijdrage
• Vorderingen op SZW/gemeenten
• Afrekening BTW met gemeenten conform de doorschuifregeling

€ 4.817.000 
€ 1.036.000 
€ 53.000
€ 278.000
€ 91.000
€ 1.421.000
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• Vooruitbetaalde kosten
• Nog te ontvangen subsidies
• Nog te ontvangen bedragen o.a. omzetten
• Vorderingen op personeel
• Te verwerken facturen
• Diversen

€ 121.000 
€ 244.000
€ 363.000
€ 62.000 
€ 60.000
€ 3.000

Totaal € 8.549.000

Eigen vermogen 
Reserves
Het verloop van de reserves is als volgt:

2018
Soort Reserve Beginstand Toevoeging Vrijval Eindstand

Bestemmingsreserve formatieve frictie 132.000 0 -132.000
Bestemmingsreserve boventalligen (RB) 72.000 -72.000

Totaal 204.000 -204.000

Structurele toevoegingen en vrijvallen aan reserves
De reserve formatieve frictie en de reserve boventalligen zijn volledig vrijgevallen in 2018. 
Hierdoor zijn ze beëindigd. Deze reserves zijn van incidentele aard.

Nog te bestemmen resultaat
Het resultaat over 2018 bedraagt € 940.000 voordelig en is opgenomen onder “nog te 
bestemmen resultaat". Het voordelig resultaat over het voorgaande jaar ad. € 1.393.000 is 
conform het bestuursbesluit uitgekeerd aan de Walcherse gemeenten.

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
• Beginbalans 1.092.400
• Dotatie 2018 40.500
• onttrekking 2018 -270.500
• Stand ultimo 2018 862.400

Onder voorzieningen zijn opgenomen:
• Een voorziening Reorganisatie ad € 539.400 met betrekking tot de kosten van de 

reorganisatie 2013. Deze is bestemd voor toekomstige ww-uitkeringen met de daarbij 
komende kosten. De in 2018 gemaakte kosten zijn onttrokken aan de voorziening. Op 
basis van de berekening van de toekomstige verplichtingen ultimo 2018 is de 
voorziening op peil.

• Een voorziening voor groot onderhoud ad € 150.400. Hier ligt een meerjaren
onderhoudsplan aan ten grondslag, waar ook de jaarlijkse dotatie op gebaseerd is.

• Een voorziening parkeerterrein ad. € 45.000, deze heeft betrekking op het toekomstig 
herbestraten van het parkeerterrein. Deze middelen zijn bij aankoop verkregen van de 
gemeente Vlissingen met dit specifieke doel.
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Een voorziening voor personele verplichtingen ad € 127.600. Deze voorziening betreft 
opgebouwde rechten spaarverlof.

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
2018

Soort Voorziening Beginstand Dotatie Onttrekking Vrijval Eindstand
Voorziening Reorganisatie/personeel 809.891 0 270.503 539.388
Voorziening Grootonderhoud 109.890 40.504 0 150.394
Voorziening Parkeerterrein 45.000 0 45.000
Voorziening Personele verplichtingen 127.600 0 127.600

Totaal 1.092.381 40.504 270.503 862.382

Vaste schulden
Dit betreffen leningen bij de BNG/NWB met een looptijd langer dan 1 jaar. De specificatie is als 
volgt:

2018 Hoofdsom

€

Looptijd 

in jaren

Rente

%

Beginstand Nieuw Aflossingen

€

Ultimo
stand

Huisvestingsleningen BNG 
Reguliere leningen 
BNG/NWB

20.100.000

3.003.000

20-30

10-20

4,33% - 
4,87% 
0,53% - 
4,95%

18.137.000 

1.490.000

452.000

200.000

1 7.685.000 

1.290.000

Totaal 23.103.000 19.627.000 652.000 18.975.000

De aflossingstermijn die binnen 1 jaar vervalt bedraagt € 652.000 voorde leningen.

Vlottende schulden
De specificatie van deze post is als volgt:

• Persoonlijke rekeningen van klanten €
• Reserveringen van klanten €
• Kasgeldleningen BNG €

Totaal €

Overlopende passiva
De specificatie van deze post is als volgt:

• Loonheffing/pensioenpremie personeel december €
• Loonheffing uitkeringen december €
• Crediteuren (leveranciers) €
• Te betalen rentelasten langlopende leningen €
• vooruitontvangen subsidies €
• Schulden aan SZW/gemeenten €
• Nog te betalen gemeenten Rijksvergoedingen €
• Nog te betalen gemeenten AlV/Kinderopvang €
• Nog te betalen gemeenten exploitatie bijdrage €
• Nog te betalen diverse bedrijfsvoeringskosten (o.a. ICT, huisvesting ed.) €

254.000
628.000

7.700.000
8.582.000

1.475.000
1.295.000

841.000
785.000
116.000 
60.000

126.000
242.000
255.000
431.000
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• Te betalen BTW 4e kwartaal
• Crediteuren (klanten)
• Nog te betalen personeelskosten
• Nog te betalen begeleidwerken
• Vooruitontvangen Rijksvergoeding SZW (RI/BBZ)
• Nog te ontvangen facturen
• Diversen

€ 181.000 
€ 317.000
€ 108.000 
€ 43.000
€ 46.000
€ 62.000 
€ 49.000

Totaal € 6.432.000
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

In onderstaande tabel zijn verplichtingen opgenomen die
• Een looptijd hebben die eindigt op of na 31 december 2018 en een contractwaarde 

omvatten van minimaal € 50.000 over de resterende looptijd.
• Een looptijd hebben die eindigt in 2019 en een contractwaarde omvatten van minimaal 

€ 250.000 over de resterende looptijd.

Bij het bepalen van de resterende looptijd is rekening gehouden met eventuele automatische 
verlenging bij het niet opzeggen voor 31 december 2018. De contractwaarde perjaaris 
vermeld op prijspeil 2018. Deze verplichtingen zijn gedekt binnen de meerjarenbegroting.

Onderwerp Resterende looptijd 
ultimo 2018 Waarde per jaar

Exploitatieverplichtingen ICT 1,0 jaar € 997.000

De meerjarige overeenkomst m.b.t. dienstverlening l&A Vlissingen is eind 2018 afgelopen. Er ligt 
nog geen nieuwe meerjarige overeenkomst. Vooruitlopend hierop is door de gemeente 
Vlissingen de toezegging gedaan de dienstverlening te continueren. Voor de 
contractverplichting 2019 is de waarde van 2018 opgenomen.

De kosten van boventalligheid worden hier niet opgenomen, omdat voor deze kosten een 
voorziening is opgebouwd.
Daarnaast is er een verplichting voor het tegoed aan vakantiegeld WSW wat in mei van het 
volgende jaar wordt uitbetaald. Dit wordt niet opgenomen, omdat hier ook een 
Rijksvergoeding tegenover staat.

Garantie 2024
In 2009 is de groenloods (Schenge 6-8) te Middelburg verkocht aan de gemeente Middelburg; 
in 2014 is het pand Grevelingenstraat 16 verkocht aan de gemeente Middelburg. In beide 
transacties is overeengekomen dat de gemeente Middelburg de grondexploitatie van het 
verkochte uiterlijk per 1 januari 2024 volgens de daarvoor bij de gemeente Middelburg 
gebruikelijke methodiek (tussentijds) zal afsluiten. Voor Orionis zal de grondexploitatie volledig 
inzichtelijk worden gemaakt. Indien de afsluiting een positief saldo oplevert zal dit saldo ten 
gunste komen van Orionis, bij een negatief saldo vindt er geen verrekening plaats.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de 
financiële positie van de GR per balansdatum.
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Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Omschrijving realisatie
2017

€

primaire 
begr. 2018 

€

gewijz. 
begr. 2018-1 

€

realisatie
2018

€

1. Programma Werk
lasten

baten

saldo

2. Programma Inkomen
lasten

baten

saldo

3. Aanvullende Inkomensvoorziening
lasten

baten

saldo

4. Programma Bedrijfsvoering
lasten

baten

saldo

5. Alg. dekkingsmiddelen
lasten

baten

saldo

TOTAAL
lasten

baten

Totaal saldo van baten en lasten

6. Reserveringen
lasten

baten

saldo

Gerealiseerd resultaat

27.233

-26.132

1.101

52.363

-54.570

-2.208

5.962

-6.299

-337

13.544

-13.504

40

99.102

-100.505

-1.403

312

-302

10

-1.393

32.211 

-24.530

7.681

51.878

-50.527

1.351

6.291

-5.548

743

2.942

-12.513

-9.571

93.321

-93.117

204

0
-204

-204

32.380

-24.815

7.564

52.233

-50.796

1.437

6.623

-5.915

708

3.953

-13.458

-9.505

0
0

95.189

-94.984

204

0
-204

-204

32.423

-25.639

6.784

52.939

-51.699

1.240

6.423

-5.742

681

3.986

-13.427

-9.441

95.771

-96.507

-736

0
-204

-204

-940
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten in jaarrekening

Algemeen
Het resultaat over 2018 (na mutaties reserves) bedraagt € 940.000 voordelig (begroot nihil). Een 
verschillenanalyse heeft plaatsgevonden ten opzichte van de begroting na wijzigingen. Een 
groot deel van dit voordelig saldo wordt verklaard uit incidentele zaken, die ook veelal in de 
loop/het eind van het jaar zichtbaar zijn geworden

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn: 
Programma Werk:

• Hogere netto baten re-integratie
• Hogere productie- en detacheringsomzet
• Lagere personeelskosten binnen Werkinfrastructuur
• Loonkosten/Rijksvergoeding WSW 

Programma Inkomen:
• Uitkeringslasten Buig
• Rijksvergoeding Buig
• Meer terugvorderingen
• Vangnetuitkering 2018
• Vrijval voorziening debiteuren 

Programma Aanvullende inkomensvoorziening
• Lagere lasten bijz. bijstand/minimabeleid/kinderopvang
• Lagere gemeentelijke bijdrage

€ 71.000 V
€ 271.000 V 
€ 189.000 V**
€ 264.000 V

€ 707.000 N 
€ 1.275.000 V 
€ 276.000 V 
€ 934.000 N 
€ 286.000 V

€ 200.000 V 
€ 190.000 N

Programma Bedrijfsvoering:
• Hogere personeelskosten binnen bedrijfsvoering
• Lagere baten vanuit subsidie Entry
• Hogere baten vanuit project vroegsignalering
• Diverse lagere kostenposten, per saldo

€ 86.000 N**
€ 123.000 N**
€ 44.000 V**
€ 77.000 V

** Deze 4 posten dienen in samenhang bekeken te worden, per saldo € 24.000 voordelig

Deze verschillen worden bij het desbetreffende programmaonderdeel verder toegelicht.

In de jaarrekening is geen last inzake de vennootschapsbelasting opgenomen. Er is geen 
sprake van winstgevendheid van activiteiten en er is geen vennootschapsbelastingplicht.

1. Programma werk

Dit programma bevat de kosten en de opbrengsten van enerzijds re-integratie en anderzijds 
de werkinfrastructuur en Wsw-lonen.

Ia.Lasten en baten Re-integratie
De baten met betrekking tot het re-integratiedeel bestaan uit:
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• Rijksbudget Werkdeel 2018 € 5.334.300
• Incidentele subsidies/overig € 253.600

Totaal beschikbaar 2018 € 5.587.900

Incidentele baten binnen dit onderdeel zijn:
• subsidies ESF (incl. correctie voorgaand jaar) € 167.700
• Diversen € 85.900, betreft voornamelijk subsidie Praktijkleren en subsidie Economische 

zelfstandigheid.

De kosten ten behoeve van uitstroombevordering
• Inzet eigen personeel en werkinfrastructuur
• Diagnose/analyse
• Loonsubsidies/arrangementen/vergoedingen
• Verplichtingen WIW
• Gesubsidieerde banen
• (Personele) inzet vanuit subsidiegelden
• PW-doelgroep beschutwerk
• PvA
• Overige 

Totaal

Incidentele lasten binnen dit onderdeel zijn:
• kosten t.l.v. subsidies € 300.000

De onderschrijding ten opzichte van het begrote saldo bedraagt € 70.500 voordelig. Dit is 
voornamelijk te danken aan extra rijksvergoeding re-integratie en bonus Beschut Werk.

1b. Lasten en baten Werkinfrastructuur
De werkinfrastructuur bevat de opbrengsten (m.n. productie- en detacheringsomzet) en direct 
toerekenbare kosten van de werksoorten. In deze kosten zijn niet de loonkosten Wsw en de 
overheadkosten meegenomen.

De werkinfrastructuur bevat de opbrengsten (m.n. productie- en detacheringsomzet) en direct 
toerekenbare kosten van de werksoorten. In deze kosten zijn niet de loonkosten Wsw en de 
overheadkosten meegenomen.

De werkinfrastructuur heeft over 2018 een positief saldo van € 1.168.000 (excl. doorbelasting 
overheadkosten), wat € 445.000 voordeliger is dan begroot. De belangrijkste verschillen zijn:

Een hogere productie/detacheringsomzet € 271.000 voordelig.
Een voordeel op de loonkosten van € 189.000. Dit betreft een verschuiving met 
programma Bedrijfsvoering, voor Orionis dus budgettair neutraal.
Hogere huurlasten voor tijdelijk huisvesting € 93.000 nadelig, dit betreft de resterende 
ruimtes Poortersweg die benut zijn.
Verder is bespaard op onderhoud. Deze kosten schommelen sowieso van jaar op jaar. 
Bij productie-middelen en voertuigen is € 56.000 minder uitgegeven dan begroot, dus 
voordelig.

zijn als volgt: 
€3.974.700 
€ 79.000
€ 428.000 
€ 91.000
€ 211.300 
€ 300.000 
€ 92.000
€ 325.000 
€ 261.000 
€ 5.762.000
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Van het beschikbare opleidingsbudget (ov. kosten) is € 96.000 niet besteed, voordelig. 
Een verhoging van de vervoerslasten (ov. kosten) gerelateerde aan de hogere omzet 
€ 42.000 nadelig.

Incidentele lasten en baten binnen dit onderdeel zijn nihil.

1c. Lasten en baten Inkomensvoorziening Wsw
Dit programmaonderdeel vertoont een voordelig saldo ten opzichte van de begroting van
€ 264.000 voordelig. Dit is als volgt te verklaren:
Hogere loonkosten Wsw 
Lagere transitievergoeding 
Hogere loonkostensubsidie 
Hogere rijksvergoedingen 
Totaal

€ 132.000 N (gedekt door hogere rijksvergoeding) 
€ 25.000 V 
€ 39.000 N 
€ 410.000 V 
€ 264.000 V

De rijksvergoeding stijgt, o.a. voor loon- en prijscompensatie. De loonkosten zijn minder hard 
gestegen omdat de daling van Wsw groter was dan begroot.

Incidentele lasten en baten binnen dit onderdeel zijn nihil.

2. Programma Inkomen
2a. Lasten Inkomensvoorziening Buig
De inkomensvoorziening Buig betreft de uitkeringsverstrekking met betrekking tot de PW, loaw, 
loazen de Bbz (voor zover deze Bbz-uitkeringen betrekking hebben op levensonderhoud voor 
startende ondernemers). De inkomensvoorziening 'BBZ overig' betreft levensonderhoud 
gevestigde ondernemers en kapitaalverstrekkingen. Hiervoor wordt een aparte vergoeding 
ontvangen, 75% op declaratiebasis en 25% als normbedrag.
De lasten zijn als volgt te specificeren:

• PW uitkeringslasten
• IOAW uitkeringslasten
• IOAZ uitkeringslasten
• BBZ uitkeringslasten
• Loonkostensubsidies
• BBZ overige kosten 

Totaal

€46.157.500 
€ 2.288.600 
€ 160.700
€ 133.600
€ 338.000
€ 366.200
€ 49.444.600

De totale lasten van het deelprogramma Inkomensvoorziening Buig/BBZ komen € 707.000 
hoger uit dan begroot. Alhoewel de doelstelling van de klantendaling ruimschoots is gehaald, 
is de daling later in het jaar gerealiseerd dan begroot. Gedurende de eerste maanden lagen 
de lasten hoger dan begroot, dit is de laatste maanden niet volledig gecompenseerd. Per 
saldo € 364.000 meerkosten. Dit effect is eenmalig voor 2018. Daarnaast komt de gemiddelde 
uitkeringslast hoger uit dan begroot.
De hogere lasten leiden ook tot een hogere vangnetuitkering. hier staat ook een hogere 
Rijksvergoeding tegenover.

Incidentele lasten binnen dit onderdeel zijn nihil.
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2b. Baten Inkomensvoorziening
Het Rijk verstrekt het Inkomensdeel ten behoeve van de uitkeringen PW, loaw, loaz en de 
startende Bbz-ers. De in de jaarrekening opgenomen vergoeding betreft de doorbetaling van 
de gemeenten aan Orionis Walcheren. Het doorbetalingspercentage van de gemeenten op 
het Inkomensdeel komt uit op 111,4% (2018:112,2%). De lagere bijdrage in 2018 ten opzichte 
van 2017 is als gevolg van de investeringen in het kader van Plan van Aanpak.

Voor een deel van de Bbz regeling, namelijk rentedragende leningen en levensonderhoud
gevestigde ondernemers, wordt 75% van de daadwerkelijke kosten (onder aftrek van 
genormeerde opbrengsten terugvordering en verhaal) vergoed door het Rijk. Daarnaast 
wordt voor het 25%-deel een vast bedrag vergoed. Specifieke kosten die ten behoeve van
Bbz-uitkeringen worden gemaakt worden voor 90% vergoed door het Rijk. 
De specificatie van de opbrengsten is als volgt:

• Inkomensdeel (Rijksvergoeding Buig) €43.829.000
• Inkomensdeel (extra gemeentelijke bijdrage) € 4.985.000
• Vangnetuitkering € 1.307.200
• PW terugvordering / vrijval voorziening € 1.102.700
• lOAW/IOAZ/Wwik terugvordering € 21.800
• BBZ (Buig) terugvordering € 68.500
• BBZ 75% deel € 40.300
• BBZ vast bedrag (25%) € 18.300
• BBZ 90% overige kosten € 77.200
• BBZ terugvordering € 248.800

Totaal €51.698.800

De Rijksvergoeding is bij de definitieve vaststelling in oktober fors hoger uitgekomen dan 
begroot. Enerzijds een ophoging vanwege een hogere uitkeringsnorm, anderzijds een 
ophoging vanwege het meetellen van instromende statushouders. Daarnaast zijn er meer 
inkomsten binnengekomen vanuit terugvordering en verhaal. Vanuit de voorziening voor 
dubieuze debiteuren kan, gezien de stand van de voorziening en de afboekingen en 
ontvangsten in 2018 een bedrag van € 285.600 vrijvallen. Dit is opgenomen onder de post 
“terugvordering en verhaal BUIG".

De hogere Rijksvergoeding leidt tot een hogere drempel voor de Vangnetuitkering en tot een 
lager tekort. Daardoor daalt de Vangnetuitkering weer. Deze vangnetuitkering zal in de loop 
van 2019 volgens de daarvoor geldende voorwaarden aangevraagd worden. Om aanspraak 
te kunnen maken op een vangnetuitkering dient de gemeente aan een beperkt aantal 
voorwaarden te voldoen. Aan deze voorwaarden is voldaan. De Toetsingscommissie vangnet 
PW beoordeelt of een verzoekende gemeente aan alle geldende procedurele en 
inhoudelijke voorwaarden voldoet, om vervolgens de minister van SZW te adviseren over de te 
nemen beslissing. Deze beslissing zal najaar 2019 worden genomen. Aangezien aan de 
voorwaarden is voldaan is de geprognotiseerde vangnetuitkering verantwoord in de 
jaarrekening.
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Saldo en afwijking t.o.v. begroting
Het saldo van de uitkeringslasten was begroot op € 2.058.000 voordelig. De realisatie bedraagt
per saldo een voordelig verschil van € 196.000. Dit is als volgt te verklaren:
Hogere lasten voor uitkeringen 
Hogere rijksvergoeding
Meer opbrengsten (terugvordering en verhaal) 
Lagere vangnetuitkering 
Vrijval voorziening debiteuren 
Totaal

€ 707.000 N 
€ 1.275.000 V 
€ 276.000 V 
€ 934.000 N 
€ 286.000 V 
€ 196.000 V

Incidentele baten binnen dit onderdeel zijn:
• Aanvullende Rijksvergoedingen € 1.307.000 (Vangnetuitkering 2018).

Extra bijdrage gemeenten
De extra bijdrage van de gemeenten is conform de begroting en is als volgt:

Gemeentelijke 
bijdrage_____

Extra
bijdrage

l-deel Overige
Totaal

Vlissingen
Middelburg

Veere

52,93% €1.549.200
40,53% €1.186.200

6,55% €191.600

52,88% € 1.088.200
40,50% € 833.500

6,62% €136.300

2.637.400
2.019.700

327.900
Totaal 100,00% €2.927.000 100,00% €2.058.000 4.985.000

3. Programma Aanvullende inkomensvoorziening
3a. Lasten
Dit betreft de kosten voor de bijzondere bijstand en gemeentelijk minimabeleid alsook de
kosten voor kinderopvang in het kader van Sociale medische indicatie (SMI). De kosten zijn:

• Vlissingen bijzondere bijstand
• Vlissingen minima- en specifiek beleid
• Middelburg bijzondere bijstand
• Middelburg minima- en specifiek beleid
• Veere bijzondere bijstand
• Veere minima- en specifiek beleid
• Kinderopvang 

Totaal

€ 1.743.700 
€ 1.058.200 
€ 1.337.500 
€ 855.300
€ 232.200
€ 99.400
€ 75.200
€ 5.401.500

Minimabeleid betreft de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten en de regelingen 
Fonds Cultuur Sport Onderwijs (FSCO) voor verschillende groepen. Het specifieke beleid betreft 
de individuele Inkomenstoeslag (IIT) en de Individuele Studietoelage. Al het overige valt onder 
bijzondere bijstand.

Voor alle armoederegelingen tesamen is 3,5% minder uitgegeven dan begroot. Ten opzichte 
van vorig jaar zijn de uitgaven (rekening houdend met wegvallen huishoudelijke hulp) 
gedaald met 1,7%.
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Onder Participatieprojecten zijn uitsluitend de kosten van Kinderopvang op grond van Sociaal 
Medische Indicatie opgenomen, dit betreft alleen Middelburg. De kosten in het kader van 
kinderopvang zijn erg variërend per klant.

Incidentele lasten binnen dit onderdeel zijn nihil

3b. Baten
De gemeentelijke bijdragen zijn gelijk aan de genoemde kosten onder het onderdeel lasten 
3a, onder aftrek van de ontvangsten van klanten. Daarnaast worden de kosten van 
budgetbeheer en kredietverstrekking door de gemeenten vergoed. De specificatie is als volgt:

• Ontvangsten klanten € 123.900
• Kredietvergoeding klanten € 32.900
• Budgetbeheer bijdrage klanten € 28.400
• Vlissingen bijdrage €2.789.300
• Middelburg bijdrage €2.195.200
• Veere bijdrage € 329.000
• Kinderopvang € 75.200

Totaal € 5.573.900

Schuldhulpverlening
De specificatie van de opbrengsten is als volgt:

• Vergoeding schuldbemiddeling € 67.800
• Bewindvoering WSNP € 100.800

Totaal € 168.500

Saldo
De overschrijding/onderschrijding ten opzichte van de begroting werkt door in de gemeente
lijke bijdrage, waardoor deze evenredig stijgt/daalt. Per saldo daalt de gemeentelijke bijdrage 
met € 242.000 binnen dit programma. Per saldo wordt dit programma AIV afgesloten met een 
hoger positief saldo dan begroot, een voordelig verschil van € 27.000 voor Orionis.
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4. Programma bedrijfsvoering

4. Programma Bedrijfsvoering
Realisatie

2017
Begroting

2018
Gewijz. 

begr. 2018-1
Realisatie

2018

LASTEN
Personeelskosten

1 Salariskosten /personeel derden 

la Doorbelasting P-budget re-integratie

1 c Dotatie spaarverlofvoorz./bovenmatige verlofrechten 

ld Doorbelasting programmakosten

2 Vervanging ziekteverzuim

_____Totale personeelskosten___________________________

11.239.968 

-2.486.400 

8.900 

0
188.522 

8.950.990

10.524.700

-2.488.200

0
-8.751.200 

201.000 

-513.700

11.489.700 

-2.488.200 

19.000 

-8.751.200 

201.000 

470.300

11.594.387 

-2.488.200 

0
-8.751.200 

201.000 

555.987

3 Totaal overige personeelskosten 420.619 431.900 428.400 452.329

Overige kosten

4 Huisvestingskosten, huur/lease/kap.lasten

5 Overige huisvestingskosten

5a Doorbelasting programmakosten

6 Automatiseringskosten

6a Doorbelasting programmakosten

7 Kantoorkosten

8 Reiskosten

9 Representatiekosten

10 Accountantskosten

11 Advieskosten

12 Advertentiekosten

13 Overige materiële kosten

14a Doorbelasting programmakosten 

15 Cliëntenparticipatie

_____Totaal overige kosten__________________

783.702 

1.058.325 

0
1.713.857

0
284.406 

70.145 

17.392 

44.218 

126.665 

5.114 

65.209 

0
3.282

4.172.317

774.500 

1.008.000 

-647.100 

1.792.700 

-443.200 

275.000 

182.600 

34.300 

30.400 

60.500 

5.800 

99.800 

-154.500 

5.200 

3.024.000

774.500 

1.029.000

-647.100 

1.824.700 

-443.200 

283.000 

55.600 

34.300 

41.400

156.500 

5.800

90.800

-154.500

3.700

3.054.500

726.722 

1.004.944 

-647.100 

1.802.448 

-443.200 

275.815 

74.248 

10.598 

42.571 

183.368 

846 

96.896 

-154.500 

3.723 

2.977.380

16 Onvoorzien 0 0 0 0
TOTAAL lasten 13.543.926 2.942.200 3.953.200 3.985.696

Realisatie
2017

Begroting
2018

Gewijz. 
begr. 2018-1

Realisatie
2018

BATEN
Overige baten

17a Vrijval aan reorganisatievoorziening 

17b Vergoedingen eigen personeel

18 Overige personeelsvergoedingen

19 Overige opbrengsten

____ Totaal overige baten_____________

-9.000 

-531.558 

-63.873 

-205.757 

-810.187

0
-62.900

-28.100

-198.800

-289.800

0
-511.900 

-68.100 

-198.800 

-778.800

0
-382.341

-111.819

-253.399

-747.559

Bijdragen gemeenten uitvoeringskosten

20 Gemeente Vlissingen

21 Gemeente Middelburg

22 Gemeente Veere
Totale bijdragen uitvoeringskosten

TOTAAL Baten 

SALDO programma Bedrijfsvoering

-6.952.288

-4.932.865

-808.597
-12.693.750
-13.503.937

39.989

-6.662.000

-4.834.000

-727.000
-12.223.000
-12.512.800

-9.570.600

-6.884.800

-4.975.800

-818.400
-12.679.000
-13.457.800
-9.504.600

-6.715.100

-5.127.600

-836.300
-12.679.000
-13.426.559

-9.440.864
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4a. Lasten programma Bedrijfsvoering

4.1. Salariskosten
De salariskosten betreffen de kosten van de reguliere formatie. Onder deze post zijn ook 
opgenomen de kosten van ingehuurd personeel in vacatures. De ingehuurde diensten op het 
gebied van automatisering zijn niet onder deze post opgenomen maar onder 
“automatiseringskosten". Verder is in deze post de dotatie aan de voorziening "personele 
verplichtingen" opgenomen. Deze personele verplichtingen betreffen spaarverlofrechten.

De personeelskosten komen hoger uit dan begroot, € 86.000. Deze post dient in samenhang 
bekeken te worden met de personeelskosten binnen het programma Werkinfrastructuur, met 
de doorbelasting van personeelskosten ten laste van re-integratiebudgetten en met 
ontvangsten van derden ten behoeve van personeelskosten. Hier treden de volgende 
effecten op:

De salarislasten binnen Bedrijfsvoering zijn € 86.000 hoger dan begroot. Echter, binnen 
het programma Werkinfrastructuur zijn de personele kosten juist € 189.000 lager dan 
begroot. Per saldo dus € 103.000 voordelig.
De te declareren loonkosten voor de subsidie Entry komen lager uit dan vooraf begroot 
omdat er in de loop van 2018 minder uren voor het project gemaakt zijn, € 123.000 
nadelig (zie post 4.17b).
Voor het project vroegsignalering zijn extra middelen ontvangen, totaal € 44.000 
voordelig (zie post 4.18).

Per saldo laten de netto personele kosten van totaal Orionis een positief saldo zien van 
€ 24.000.

Toerekening fte's tlv P-budaet Rl
De salariskosten die samenhangen met re-integratie worden ten laste gebracht van het 
Werkdeel. De interne opbrengst bedraagt € 2.488.200. De doorbelasting vindt plaats middels 
de toerekening van personele inzet aan re-integratiewerkzaamheden, op basis van de 
begroting.

Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT1
De wet stelt een maximum aan de bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden
in de publieke en semipublieke sector. Voor 2018 bedraagt dit maximum (inclusief belaste 
kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever) € 189.000 perjaar.
In onderstaand overzicht zijn de gegevens van de topfunctionarissen opgenomen.

Naam
2017

J.J.M. Feenstra
2018

J.J.M. Feenstra
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal

Duur en omvang dienstverband in het boekjaar 
Verrichte uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 
Naam en functies die tijdens het dienstverband zijn 
bekleed
Jaar waarin het dienstverband is geëindigd

€ 118.389 
€ 16.787

€ 116.508 
€ 17.990

€ 135.176 
01-01-2017 t/m 
31-12-2017; 1 fte 
n.v.t.
Algemeen
directeur
n.v.t.

€ 134.498 
01-01-2018 t/m 
31-12-2018; 1 fte 
n.v.t.
Algemeen
directeur
n.v.t.
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Ook de leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren 
vallen onder het begrip Topfunctionarissen. De bezoldiging en alle overige vergoedingen 
binnen de GR van de onderstaande genoemde personen bedraagt nihil in 2018 (evenals in 
2017).

• De heer S. Stroosnijder, voorzitter en wethouder gemeente Vlissingen (heel 2018)
• De heer A. Vader, wethouder gemeente Vlissingen (tot juli 2018)
• Mevrouw E. Verhage, wethouder gemeente Vlissingen (vanaf juli 2018)
• De heerC. Simons, wethouder gemeente Middelburg (heel 2018)
• De heer J. Aalberts, wethouder gemeente Middelburg (tot juli 2018)
• De heerC. Lodder, wethouder gemeente Middelburg (vanaf juli 2018)
• De heer C. Maas, wethouder gemeente Veere (tot september 2018)
• De heer A.J.M. van Halderen, wethouder gemeente Veere (vanaf september 2018)
• De heer J. Melse, wethouder gemeente Veere (tot maart 2018)
• De heer J.Y.W. Steketee, wethouder gemeente Veere (vanaf september 2018)

4.2. Vervanging ziekteverzuim
Dit betreft het budget voor vervanging in langdurig ziekteverzuim. Ziekteverzuim op functies 
met direct klantcontact of werkgeverscontact vereist tijdige vervanging. De kosten van 
ziektevervanging zijn gelijk aan het begrote bedrag, het meerdere komt ten laste van de 
reguliere salariskosten. Hier staat een vergoeding van UWV i.v.m. ziekte/zwangerschap 
tegenover, zie post 4.1 7b.

4.3. Overige personeelskosten
De overige personeelskosten bestaan uit o.a. arbodiensten (€210.600), overige 
personeelskosten (€ 14.600); bezwaar en beroep (€30.200) en opleidingskosten (€ 190.500). De 
werkelijke kosten onder deze post zijn € 23.900 hoger dan begroot. De overschrijding is te 
wijten aan extra inhuur van arbodiensten voor verzuim begeleiding.

4.4. Huisvestingskosten, huur/lease/kapitaalslasten
Dit betreft huisvestingskosten exclusief werkinfrastructuur. De afschrijvingslast van bedrijfs
gebouwen & terreinen en installaties bedraagt € 241.500. De afschrijvingslast van inventaris 
bedraagt € 78.100. De afschrijvingslast van installaties bedraagt € 79.600. Rentekosten van 
leningen ten behoeve van huisvesting bedragen € 327.500. Per saldo sluit deze post met een 
voordeel van € 47.800 ten opzichte van de begroting. Daadwerkelijke afschrijvingslasten 
overige inventaris liggen lager dan de begrote bedragen.

4.5. Overige huisvestingskosten
De overige huisvestingskosten bestaan o.a. uit kosten van gebruik van de gebouwen zoals 
schoonmaak (€ 113.300); telefonie (€ 63.800); beveiliging (€ 121.000); energie (€ 126.800); 
onderhoud (€219.000); heffingen/verzekeringen (€ 94.300) en catering (€250.900). Per saldo 
sluit deze post € 24.000 lager dan begroot.

4.6. Automatiseringskosten
De automatiseringsdiensten zijn uitbesteed aan de gemeente Vlissingen. Deze diensten 
betreffen het technisch systeembeheer en netwerkbeheer. Deze post bevat enerzijds de
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automatseringskosten die we doorbelast krijgen van de gemeente Vlissingen (€ 1.183.700) en 
anderzijds de automatseringskosten die door Orions (€ 618.700) gegeneerd worden.
De doorbelaste kosten door Vlissingen zijn als volgt te specificeren:

• algemeen aandeel conform verdeelsleutel € 912.000
• informatie-advies € 40.000
• specifieke kosten voor Orionis € 186.000
• afrekening overhead € 188.000
• -/- doorbelasting Orionis detacheringen € 143.000 voordelig

De automatiseringskosten van Orionis bevatten voornamelijk afschrijvingslasten € 79.800 en 
€ 512.900 voor jaarcontracten/onderhoudslasten voor diverse applicaties en € 26.000 voor 
implementatiekosten in het kader van de AVG. Per saldo is deze post € 22.300 lager dan 
begroot, met name door de lagere afschrijvingskosten.

4.7. Kantoorkosten
De kantoorkosten bestaan uit kosten van postverzending (€ 104.900): kopieer- en drukwerk 
(€ 7.900): kantoorartikelen (€ 18.200): vakliteratuur en contributies/lidmaatschappen 
brancheverenigingen (€ 144.600). De onderschrijding ten opzichte van de begroting van 
€ 7.200 betreft voornamelijk de post verzendkosten.

4.8. Reiskosten
Reiskosten betreffen vergoedingen voor dienstreizen, enkele woon-werkvergoedingen en 
reiskosten woon-werk die via het cafetariamodel in mindering komen op de diverse IKB- 
componenten. De uitgaven liggen in lijn met vorig jaar, deze begrotingspost is te laag 
vastgesteld.

4.11. Advieskosten
De overschrijding t.o.v. de begroting (€ 26.900) is het gevolg van hogere juridische kosten 
inzake diverse bezwaar- en beroepsprocedures m.b.t. BUIG door begeleiding Berenschot.

4.13. Overige materiële kosten
Deze post bevat de kosten met betrekking tot de verzekeringen (€ 31.900), bankkosten 
(€ 14.500), Incidentele lasten € 19.400 en overige organisatiekosten € 30.900 (waarvan € 25.400 
dotatie Risicofonds leningen). Per saldo hogere incidentele lasten van € 6.100 ten opzichte van 
de begroting.

4.15. Klantenparticipatie
Deze kosten zijn conform de verordening “Sociale Cliëntenraad Walcheren".

Algemeen
Incidentele lasten binnen bedrijfsvoering zijn:

• Extra juridische kosten ten behoeve van gerechtelijke procedures, € 26.900

4b. Baten Programma Bedrijfsvoering 
4.17b. Vergoedingen eigen personeel
Dit betreft de vergoedingen vanuit het UWV tbv ziekte/zwangerschapsvervanging,
€ 56.900. Daarnaast zijn er subsidieopbrengsten gegeneerd ad. € 325.400 vanuit het project
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Entry, die worden ingezet voor loonkosten. De te declareren loonkosten voor de subsidie 
komen € 123.000 lager uit dan vooraf begroot omdat er in de loop van 2018 minder uren voor 
het project gemaakt zijn. Deze opbrengst is in samenhang te zien met post 4.1 Salariskosten, 
hier staan personele lasten tegenover.

4.18. Overige personeelsvergoedingen
Hieronder is de bijdrage van CZ ad € 8.800 i.v.m. werkzaamheden t.b.v. de collectieve 
zorgverzekering opgenomen. Daarnaast zijn er ook opbrengsten van woningcorporaties ad 
€ 103.000 in het kader van het project vroegsignalering. Deze opbrengst is in samenhang te 
zien met post 4.1 Salariskosten, hier staan personele lasten tegenover.

4.19. Overige opbrengsten
Hieronder is opgenomen:

• Opbrengsten terugvordering en verhaal (€ 52.600), deze worden gebruikt ter dekking 
van de deurwaarderskosten

• Een opbrengst ad. € 101.020 uit verhuur aan ICT Vlissingen
• Ook cateringopbrengsten zijn hieronder gebracht, € 87.500
• Diverse eenmalige opbrengsten ad. € 12.300

Per saldo zijn deze opbrengsten hoger dan begroot met € 54.600, met name vanuit 
terugvordering en verhaal.

4.20 t/m 22. Bijdragen deelnemende gemeenten uitvoeringskosten
Deze posten betreffen de gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie van Orionis Walcheren.
De definitieve vastgestelde Rijksbudgetten 2018 zijn de basis voor de verdeling van de 
exploitatiebijdrage over de drie gemeenten. Ten opzichte van de begroting leidt dit tot een
onderlinge verschuiving tussen de gemeenten. De verdee

Vlissingen
Middelburg
Veere
Totaal

Exploitatiebijdrage
52,88%
40,50%

6,62%
100,00%

€ 6.715.100 
€5.127.600 

€ 836.300
€ 12.679.000

sleutel over 2018 ziet er als volgt uit:

Incidentele baten binnen bedrijfsvoering zijn:
• Subsidie Entry € 325.400
• Diverse eenmalige opbrengsten ad. € 12.300

5. Algemene dekkingsmiddelen
Onder deze post worden structureel gegenereerde rentebaten opgenomen. In 2018 zijn geen 
structurele rentebaten gerealiseerd.

6. Reserveringen
Alle mutaties in 2018 hebben betrekking op programma Bedrijfsvoering en zijn als volgt te 
verklaren:

• In 2015 is formatieve uitbreiding goedgekeurd onder voorwaarde dat een deel 
ingevuld wordt door boventalligen. De reserve formatieve fricties is gevormd vanuit 
vrijvallende gelden uit de reorganisatievoorziening € 829.000. Hiermee worden de
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lasten van de formatieve frictie uitgespreid over 4 jaar. Per saldo bedraagt de vrijval in 
2018 € 132.000. De stand ultimo 2018 is nihil.

• De uitspraak van de Rechtbank in 2015, inzake de terugplaatsing van 3 boventalligen 
heeft structurele gevolgen. Dit leidt de volgende jaren tot hogere salarislasten maar 
tegelijkertijd tot een vrijval van de reserve personeel met hetzelfde bedrag. Per saldo 
budgettair neutraal. Per saldo bedraagt de vrijval in 2018 € 72.000. De stand ultimo 
2018 is nihil.

Alle hierboven genoemde reservemutaties zijn incidenteel.
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Overzicht incidentele lasten en baten / Onvoorzien

Het overzicht van de incidentele lasten en baten is als volgt:
Lasten

Programma Omschrijving
Mutatie

Begroting Realisatie reserve

Werk

Bedrijfsvoering

Kosten t.l.v. subsidies ESF

Juridische kosten t.b.v. gerechtelijke procedures 
Overige incidentele lasten

300.000 300.000

0
16.800

26.900
19.500

316.800 346.400

Baten

Programma Omschrijving
Mutatie

Begroting Realisatie reserve

Werk

Inkomen

AIV

Bedrijfsvoering

Reservemutaties

Subsidies ESF (incl. correctie voorgaand jaar)
Diversen o.a. subsidie Praktijkleren en subsidie Eco.zelfstandigheid

Vergoeding VU 2018

Subsidie Entry
Diverse eenmalige opbrengsten

Vrijval uit de best.reserve boventalligen 
Vrijval uit de best.reserve frictie

-244.000

0
-167.700
-85.900

-2.241.704 -1.307.219

-449.000

0

-72.000
-132.000

-325.400 
12.300

-72.000
-132.000

Ja
Ja

-3.138.704 -2.077.919
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SISA

Gebundelde uitkering 
op grond van artikel 
69
Participatiewet_deel 
openbaar lichaam 
2017

Openbaar lichaam 
o.g.v. Wgr (SiSa 
tussen
medeoverheden)

Het openbaar lichaam 
verantwoordt hier per 
gemeente over het 
deel van de regeling 
dat in (jaar T) door het 
openbaar lichaam is 
uitgevoerd.

1
2
3

100

1
2
3

100

Hieronder per regel 
één gemeente(code) 
selecteren en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinfor 
matie voor die 
gemeente invullen

Aard controle R

Indicatornummer:
G2B/01

60718 Vlissingen
60687 Middelburg
60717 Veere

Hieronder verschijnt 
de gemeente(code) 
conform de keuzes 
gemaakt bij G2B / 01

In de kolommen 
hiernaast de 
verantwoordingsinfor 
matie voor die 
gemeente invullen

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer:
G2B/07

60718 Vlissingen
60687 Middelburg
60717 Veere

Besteding (jaar 
T) algemene 
bijstand

Deel openbaar 
lichaam

1.1
Participatiewet
(PW)

Aard controle 
R

Indlcatornumm 
er: G2B/02

€ 24.950.360
€18.818.662
€ 2.388.454

Baten (jaar T) 
IOAZ
(exclusief Rijk)

Deel openbaar 
lichaam

I.3 Wet
inkomensvoorz 
iening oudere 
en gedeeltelijk 
arbeidsongesc 
hikte gewezen 
zelfstandigen 
(IOAZ)

Aard controle 
R

Indlcatornumm 
er: G2B/08

€0
€0
€0

Baten (jaar T) 
algemene 
bijstand 
(exclusief Rijk)

Deel openbaar 
lichaam

1.1
Participatiewet
(PW)

Aard controle 
R

Indlcatornumm 
er: G2B/03

€445.216
€ 309.544
€62.316

Besteding (jaar 
T) Bbz 2004 
levensonderho 
ud beginnende 
zelfstandigen

Deel openbaar 
lichaam

I.4 Besluit 
bijstandverleni
ng
zelfstandigen
2004
(levensonderh
oud
beginnende 
zelfstandigen) 
(Bbz 2004) 

Aard controle 
R

Indlcatornumm 
er: G2B/09

€ 21.922
€ 93.443
€18.183

Besteding (jaar 
T) IOAW

Deel openbaar 
lichaam

I.2 Wet
inkomensvoorz 
iening oudere 
en gedeeltelijk 
arbeidsongesc 
hikte werkloze 
werknemers 
(IOAW)

Aard controle 
R

Indlcatornumm 
er: G2B/04

€1.249.621
€860.129
€178.820

Baten (jaar T) 
Bbz 2004 
levensonderho 
ud beginnende 
zelfstandigen

Deel openbaar 
lichaam

i.4 Besluit 
bijstandverleni
ng
zelfstandigen
2004
(levensonderh
oud
beginnende 
zelfstandigen) 
(Bbz 2004) 

Aard controle 
R

Indlcatornumm 
er: G2B/10

€18.195
€44.410
€ 5.926

Baten (jaar T) 
IOAW
(exclusief Rijk)

Deel openbaar 
lichaam

i.2 Wet
inkomensvoorz 
iening oudere 
en gedeeltelijk 
arbeidsongesc 
hikte werkloze 
werknemers 
(IOAW)

Aard controle 
R

Indlcatornumm 
er: G2B/05

€ 6.594
€14.136
€963

Baten (jaar T) 
WWIK
(exclusief Rijk)

Deel openbaar 
lichaam

I.6 Wet werk 
en inkomen 
kunstenaars 
(WWIK)

Aard controle 
R

Indlcatornumm 
er: G2B/11

€0
€93
€0

Besteding (jaar 
T) IOAZ

Deel openbaar 
lichaam

i.3 Wet
inkomensvoorz 
iening oudere 
en gedeeltelijk 
arbeidsongesc 
hikte gewezen 
zelfstandigen 
(IOAZ)

Aard controle 
R

Indlcatornumm 
er: G2B/06

€ 62.366
€ 82.094
€16.262
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1
2
3

100

Hieronder verschijnt 
de gemeente(code) 
conform de keuzes 
gemaakt bij G2B / 01

In de kolommen 
hiernaast de 
verantwoordingsinfor 
matie voor die 
gemeente invullen

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer:
G2B/12

60718 Vlissingen
60687 Middelburg
60717 Veere

Besteding (jaar
T)
Loonkostensu 
bsidie o.g.v. 
art. 10d 
Participatiewet

Deel openbaar 
lichaam

I.7
Participatiewet
(PW)

Aard controle 
R

Indlcatornumm 
er: G2B/13

€122.446
€173.863
€ 41.669

Baten (jaar T) 
Loonkostensu 
bsidie o.g.v. 
art. 10d 
Participatiewet 
(excl. Rijk)

Deel openbaar 
lichaam

i.7
Participatiewet
(PW)

Aard controle 
R

Indlcatornumm 
er: G2B/14

€0
€0
€0

Besluit
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)_deel 
openbaar lichaam 
2017

Besluit
bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 
2004

Openbaar lichaam 
o.g.v. Wgr (SiSa 
tussen
medeoverheden)

Het openbaar lichaam 
verantwoordt hier per 
gemeente over het 
deel van de regeling 
dat in (jaar T) door het 
openbaar lichaam is 
uitgevoerd.

1
2
3

100

Hieronder per regel 
één gemeente(code) 
selecteren en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinfor 
matie voor die 
gemeente invullen 

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer:
G3B/01

Besteding (jaar
T)
levensonderho 
ud gevestigde 
zelfstandigen 
(exclusief Bob)

Aard controle 
R

Indlcatornumm 
er: G3B/02

Besteding (jaar
T)
kapitaalverstre
kking
(exclusief Bob)

Aard controle 
R

Indlcatornumm 
er: G3B/03

Baten (jaar T) 
levensonderho 
ud gevestigde 
zelfstandigen 
(exclusief Bob) 
(exclusief Rijk)

Aard controle 
R

Indlcatornumm 
er: G3B/04

60718 Vlissingen € 78.599 €9.819 € 39.902
60687 Middelburg € 73.357 € 73.950 € 48.207
60717 Veere €19.729 € 25.000 €8.819

Baten (jaar T)
kapitaalverstre
kking
(exclusief Bob) 
(exclusief Rijk)

Aard controle 
R

Indlcatornumm 
er: G3B/05

€ 88.746
€ 62.960
€77

Besteding (jaar 
T) aan
onderzoek als 
bedoeld in 
artikel 56 Bbz 
2004 (exclusief 
Bob)

Aard controle 
R

Indlcatornumm 
er: G3B/06

€ 35.347
€42.127
€ 8.304
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Taakvelden

Op grond van artikel 66 BBV dient de gemeenschappelijke regeling in de jaarrekening een 
verplichte bijlage taakvelden op te nemen.
Hieronder is deze bijlage opgenomen. De bijlagen bevat uitsluitend de gerealiseerde cijfers 
over het boekjaar 2018, aangezien in de begroting ook geen overzicht taakvelden is 
opgenomen. Het opnemen van de begrote cijfers is ook optioneel in het BBV.

Overzicht taakvelden ten behoeve van jaarrekening 2018

Taakveld Lasten Baten Saldo
0.4 Overhead 6.553 15.913 -9.360
0.5 Treasury 843 12 831

0.7 Algemene uitkeringen en overige 
uitkeringen gemeentefonds_____ 1.393 1.393

0.10 Mutaties reserves 0 1.597 -1.597
6.3 Inkomensregelingen 70.139 62.909 7.230
6.4 Begeleide participatie 17.835 17.272 563

96.763 97.703 -940
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VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING

Deze jaarrekening is opgesteld door het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren en 
vastgesteld in de vergadering van 10 april 2019.

Het algemeen bestuur van Orionis Walcheren heeft de jaarrekening tijdens haar vergadering 
op 16 mei 2019 vastgesteld.
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CONTROLEVERKLARING

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2018 

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren te 
Vlissingen gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva 
van gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren op 31 december 2018 in 
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten 
(BBV).

• Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 
over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke 
regeling, zoals opgenomen in het controleprotocol voor de accountantscontrole op de 
jaarrekening van Orionis Walcheren vastgesteld door het algemeen bestuur op 20 februari 
2015.

De jaarrekening bestaat uit:

• De balans per 31 december 2018.

• Het overzicht van baten en lasten over 2018.

• De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen.

• De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

• De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden 
(Bado), het controleprotocol voorde accountantscontrole op de jaarrekening van Orionis 
Walcheren vastgesteld door het algemeen bestuur op 20 februari 2015 en het 
Controleprotocol WNT 2018. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in 
de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
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Wij zijn onafhankelijk van gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren zoals vereist in de 
Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor 
de jaarrekening als geheel bepaald op € 957.000, waarbij de bij onze controle toegepaste 
goedkeuringstolerantie voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief 
toevoegingen aan reserves bedraagt, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 BADO en het 
controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van Orionis Walcheren 
vastgesteld door het algemeen bestuur op 20 februari 2015.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. Wij 
houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor 
de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld 
in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens 
onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 239.250 rapporteren alsmede kleinere 
afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling 
WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet 
sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege 
eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige 
instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere 
informatie, die bestaat uit:

• Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen..
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• Met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet 
en geen materiële afwijkingen bevat.

• Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling 
van toepassing zijnde vereisten in de Gemeentewet en aan de Nederlandse Standaard 720.
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Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur 
voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk 
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten 
alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de 
gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het controleprotocol voor de 
accountantscontrole op de jaarrekening van Orionis Walcheren vastgesteld door het 
algemeen bestuur op 20 februari 2015.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de organisatie in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het dagelijks bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het dagelijks bestuur het voornemen heeft om de 
organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit 
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol voor de accountantscontrole op de

Orionis Walcheren 59 Jaarstukken 2018



jaarrekening van Orionis Walcheren vastgesteld door het algemeen bestuur op 20 februari
2015 en het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:

• Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot 
stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze 
risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle- 
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan 
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties 
vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 
interne beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte 
financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen 
door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen.

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten 
alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot 
stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Middelburg, 10 april 2019

Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: R.W.O. Swerus AA
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Bijlage: Lijst van Afkortingen

ANW Algemene Nabestaanden wet
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
BBR Budgetbeheer
BBZ Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen
Buig wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
BW Begeleid Werken
CPB Centraal Planbureau
Divosa Belangenvereniging van Sociale Diensten
GR Gemeenschappelijke Regeling
IKB Individueel Keuze Budget
IOAW Inkomensregeling voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 

Werknemers
IOAZ Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen
MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen
NUG / NUGger Niet Uitkeringsgerechtigde
NVVK Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
OW Orionis Walcheren
P-budget Participatiebudget
PL Persoonlijke Lening
PW Participatiewet
SE Subsidie eenheid (Wsw)
SHV Schuldhulpverlening
SROI Social Return on Investment
VU Vangnetuitkering
Wl Werkinfrastructuur
WIW Wet Inschakeling Werkzoekenden
WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wsw Wet Sociale Werkvoorziening
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Deloitte.
Deloitte Accountants B.V. 
Park Veldzigt 25 
4336 DR Middelburg 
Postbus 7056 
4330 GB Middelburg 
Nederland

Tel: 088 288 2888 
Fax: 088 288 9895 
www.deloitte.nl

Aan het algemeen bestuur van 
Orionis Walcheren 
Postbus 1
4380 AA VLISSINGEN

Datum
10 april 2019

Ons kenmerk
3114738610/2019.065188/CP

Geacht bestuur,

Graag bieden wij u hierbij ons accountantsverslag aan met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2018 van de 
gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren. Deze rapportage beschrijft op hoofdlijnen onze controleaanpak en de 
belangrijkste aangelegenheden die wij tijdens onze controle in overweging hebben genomen. Wij zijn van mening dat de 
reikwijdte van onze werkzaamheden en de resultaten daarvan een deugdelijke basis vormen voor ons oordeel over de 
jaarrekening 2018 van Orionis Walcheren.

De jaarrekening 2018 van Orionis Walcheren geeft een getrouw en rechtmatig beeld

De jaarrekening 2018 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren. Bij deze 
jaarrekening hebben wij een goedkeurende controleverklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid verstrekt.

Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met onze opdrachtbevestiging van 22 november 2018, kenmerk 
3114738610/2018.056443/AA.

Graag danken wij u en uw medewerkers voor de medewerking die wij hebben ervaren tijdens onze controle. 

Hoogachtend,

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: R.W.O. SwerusAA

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, mei 2018' gedeponeerd bij de kamer 
van koophandel onder nummer 24362837 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte 
Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Bestuurlijke samenvatting controle 2018

Conclusies jaarrekeningcontrole 2018

Getrouwheid en • Wij geven een goedkeurend oordeel af voor getrouwheid en rechtmatigheid.

• De gehanteerde materialiteit voor fouten en onzekerheden bedraagt € 957.000 respectievelijk € 2.871.000.

Financiële positie
Het gerealiseerde resultaat over 2018 bedraagt € 940.000 (2017: € 1.597.000).

De algemene reserve bedraagt nihil. Risico's die zich voordoen, komen voor rekening van de deelnemende gemeenten.

Interne beheersing

Op basis van onze tussentijdse en jaareinde controlewerkzaamheden hebben wij geen significante tekortkomingen 
geïdentificeerd in de interne-beheersingsmaatregelen voorde financiële verslaggeving.

Er zijn geen zaken betreffende de betrouwbarheid en de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of onderdelen 
daarvan.

• Wij hebben het door het management toegepaste proces met betrekking tot belangrijke verslaggevingspraktijken geëvalueerd 
en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. Wij zijn van mening dat de verslaggevingspraktijken en de 
toegepaste inschattingen redelijk zijn en consistent worden gebruikt.

• De jaarrekening 2018 geeft overeenkomstig de begroting inzicht in de baten en lasten van de programma's. Verder is per 
programma aangegeven wat bereikt is, wat daarvoor gedaan is en wat het heeft gekost. Hierbij is een relatie gelegd met de 
geformuleerde doelstellingen uit de (gewijzigde) begroting en het vastgestelde beleidsplan "Orionis Walcheren 2015-2018".

• In 2018 is ingespeeld op vernieuwingen in het kader van het BBV, waaronder de opname van taakvelden en voorgeschreven 
beleidsindicatoren.



Inleiding
Onze belangrijkste bevindingen
Wij verstrekken een goedkeurende controleverklaring 
bij de jaarrekening 2018

Wij hebben onze controle van de jaarrekening 2018 van 
Orionis Walcheren uitgevoerd, en verstrekken een 
goedkeurende controleverklaring voor zowel getrouwheid als 
rechtmatigheid bij deze jaarrekening.

Geen feitelijke niet-gecorrigeerde controleverschillen 
geïdentificeerd met betrekking tot het vermogen en het 
resultaat

Wij hebben tijdens onze controle geen niet-gecorrigeerde 
feitelijke afwijkingen geïdentificeerd groter dan onze 
rapporteringsdrempel die van invloed zijn op het vermogen of 
het resultaat van de gemeenschappelijke regeling.

Geen feitelijke niet-gecorrigeerde controleverschillen 
geïdentificeerd met betrekking tot rechtmatigheid

De in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede 
de balansmutaties over 2018 zijn in alle van materieel belang 
zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder 
verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals 
opgenomen in het controleprotocol voor de accountants
controle op de jaarrekening van Orionis Walcheren vastgesteld 
door het algemeen bestuur op 20 februari 2015.

De begrotingsoverschrijdingen zijn in de jaarrekening 
toegelicht.

Er is geen sprake van controleverschillen (feitelijke 
afwijkingen) ten aanzien van rechtmatigheid.

Geen feitelijke niet-gecorrigeerde controleverschillen 
geïdentificeerd met betrekking tot SiSa

Wij hebben geen controleverschillen (fouten en/of 
onzekerheden) in de verantwoorde informatie in de 
SiSa-bijlage 2018 geconstateerd.

Geen feitelijke niet-gecorrigeerde controleverschillen 
geïdentificeerd met betrekking tot de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT)

Wij hebben tijdens onze controle geen niet-gecorrigeerde 
feitelijke afwijkingen geïdentificeerd groter dan onze 
rapporteringsdrempel die van invloed zijn op de WNT.

Onze opdracht is ongewijzigd uitgevoerd

Met de opdrachtbevestiging van 22 november 2018 heeft u ons 
opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2018. 
Naast de opdrachtbevestiging zijn bepalend (geweest) voor onze 
controle:

• Het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado).

• De Controleverordening Orionis Walcheren (op grond van 
artikel 213 van de Gemeentewet).

• Het door het algemeen bestuur vastgestelde controleprotocol 
voor de accountantscontrole op de jaarrekening van 
Orionis Walcheren, inclusief normenkader, zoals is vastgesteld 
op 20 februari 2015.

Wij verstrekken een goedkeurende 
controleverklaring bij de 
jaarrekening 2018.



De reikwijdte van onze controle staat omschreven in de 
opdrachtbevestiging. Er is gedurende het verloop van de 
controle op geen enkele wijze sprake geweest van een 
beperking of wijziging in de reikwijdte van onze controle. Wij 
achten de reikwijdte van onze controle voor 2018 voldoende 
voorde doelstelling van onze controle.

Wij zijn onafhankelijk van Orionis Walcheren

Ons zijn geen relaties bekend tussen Deloitte Accountants B.V. 
en haar zuster- en/of dochterondernemingen of de 
memberfirms van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en hun 
respectievelijke zuster- en/of dochterondernemingen en 
Orionis Walcheren, die naar ons professionele oordeel mogelijk 
van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid.

Onze volledige onafhankelijkheidsbevestiging is te vinden in 
bijlage C bij deze rapportage.

Er zijn geen belangrijke wijzigingen in de 
verslaggevingsregels

Significante verslaggevingsgrondslagen en de toepassing 
hiervan zijn zeer belangrijk voor de presentatie van de 
financiële positie en de resultaten van de gemeen
schappelijke regeling. Daarnaast vereisen zij van het 
management het toepassen van oordeelsvorming ten 
aanzien van moeilijke, subjectieve en complexe posities, 
vaak vanwege de noodzaak om inschattingen te moeten 
maken over het effect van zaken die inherent onzeker 
zijn.

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van de 
gemeenschappelijke regeling zijn uiteengezet in de 
toelichting in de jaarrekening 2018. Als gevolg van 
wijzigingen in het BBV wordt met ingang van 2018 het 
overzicht van taakvelden toegevoegd aan de 
jaarrekening en wordt inzicht gegeven in voorgeschreven 
beleidsindicatoren.

Wij hebben het door het management toegepaste proces 
met betrekking tot belangrijke verslaggevingspraktijken 
geëvalueerd en hebben gegevensgerichte controle
werkzaamheden uitgevoerd. Indien nodig, hebben wij 
specialisten betrokken bij het beoordelen van de 
toepassing van de juiste methodiek, de aannames, de 
berekeningen en de consistente toepassing van de 
betrokken modellen en/of de van toepassing zijnde 
financiële verslaggeving. Wij zijn van mening dat de 
verslaggevingspraktijken en de toegepaste inschattingen 
redelijk zijn en consistent worden gebruikt.

Wij hebben de jaarrekeningcontrole 
2018 uitgevoerd met inachtneming 
van de volgende toleranties, zoals 
opgenomen in het door u 
vastgestelde controleprotocol:

• Voor fouten bedraagt de tolerantie 
1% van het totaal van de lasten 
inclusief toevoegingen aan de 
reserves: € 957.000.

• Voor onzekerheden bedraagt de 
tolerantie 3% van het totaal van 
de lasten inclusief toevoegingen 
aan de reserves: € 2.871.000.

Als rapportagetolerantie voor fouten 
en onzekerheden geldt een 
percentage van 25% van boven
genoemde bedragen 
(€ 239.250).
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Belangrijkste uit onze controle

De grondslagen van de jaarrekening zijn aanvaardbaar

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van uw 
gemeenschappelijke regeling zijn uiteengezet in de 
grondslagen van de jaarrekening 2018.

Wij hebben het door het dagelijks bestuur en de directie 
toegepaste proces met betrekking tot significante 
verslaggevingsaspecten geëvalueerd en hebben 
gegevensgerichte controle- werkzaamheden uitgevoerd. Waar 
nodig hebben wij specialisten betrokken bij het beoordelen 
van de toepassing van de juiste methodiek, aannames, 
berekeningen en consistente toepassing van de betrokken 
modellen en/of de van toepassing zijnde financiële 
verslaggevings-voorschriften.

Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening

De jaarstukken 2018 van uw gemeenschappelijke regeling 
bestaan uit:

• Het jaarverslag 2018 (programmaverantwoording en 
verplichte paragrafen).

• De jaarrekening 2018 (balans met toelichting, overzicht 
van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting, 
overzicht taakvelden en de SiSa-bijlage).

Op basis van Nederlandse wetgeving en de Nadere 
Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NVCOS) 720 
is de accountant verplicht bepaalde werkzaamheden uit te 
voeren met betrekking tot het jaarverslag en de andere 
informatie die in de jaarstukken is opgenomen. Als onderdeel 
van dit vereiste hebben wij de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd:

• Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag de vereiste 
informatie bevat op basis van artikel 24 lid 2, artikel 25 en 
artikel 26 BBV.

• Wij hebben, voor zover wij kunnen beoordelen, 
vastgesteld dat de verklaringen van het bestuur in het 
jaarverslag en de andere informatie zoals opgenomen in 
de jaarstukken verenigbaar zijn met de beweringen en 
verklaringen die in de jaarrekening zijn opgenomen.

• Wij hebben vastgesteld dat de verklaringen in het 
jaarverslag overeenstemmen met de resultaten van de 
uitgevoerde controlewerkzaamheden.

In het onderdeel "programmaverantwoording" van het 
jaarverslag dient informatie te worden opgenomen met 
betrekking tot de vragen: wat hebben wij gedaan, wat hebben 
wij bereikt en wat heeft het gekost? De programma
verantwoording vormt samen met de verplicht 
voorgeschreven paragrafen (over o.a. weerstandsvermogen, 
bedrijfsvoering, etc.) het jaarverslag.

Tijdens onze controle hebben wij 
geen tegenstrijdigheden tussen het 
jaarverslag en de jaarrekening 
geconstateerd.

Het jaarverslag en de jaarrekening 
zijn goed met elkaar verenigbaar.



Begrotingsoverschrijdingen zijn toegelicht in de 
jaarrekening

Naast de controle op de rechtmatige totstandkoming 
van de baten, lasten en balansmutaties in de 
jaarrekening 2018 hebben wij de begrotingsrechtmatig- 
heid gecontroleerd. De toe te passen normen voor dit 
begrotingscriterium zijn gebaseerd op de artikelen 189, 
190 en 191 van de Gemeentewet en moeten door het 
algemeen bestuur zelf nader worden ingevuld en 
geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de 
begroting en via de verordening op het financieel beheer 
ex artikel 212 van de Gemeentewet.

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet 
waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting 
blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende 
overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het algemeen 
bestuur, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) 
een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende 
waarborgen voortijdige melding aan het algemeen 
bestuur van budgetoverschrijdingen heeft het risico in 
zich dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van 
het algemeen bestuur.

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt 
in de Kadernota 2018 van de Commissie BBV.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet 
gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per 
programma. Zoals blijkt uit de hierna opgenomen figuur 
is op een drietal programma's een begrotings- 
overschrijding op de lasten te constateren.

Verschillen tussen begrote en 
werkelijke lasten (in duizenden)

€ 200 
€ 0

-€ 200 
-€ 400 
-€ 600 
-€ 800

■i—i r\j ro

Programma 1: Werk 
Programma 2: Inkomen
Programma 3: Aanvullende inkomensvoorzieningen 
Programma 4: Bedrijfsvoering

Begroti ngsoversch rijd ingen

Programma 1 past binnen het bestaande beleid
en wordt gecompenseerd door 

(totaal € 43.000) direct gerelateerde hogere 
opbrengsten.

Onrechtmatig, maar telt niet 
mee in het oordeel.

Programma 2 

(totaal € 707.000)

Past binnen het bestaande beleid 
en wordt gecompenseerd door 
direct gerelateerde hogere 
opbrengsten.

Onrechtmatig, maar telt niet 
mee in het oordeel.

Programma 4 

(totaal € 32.000)

Ontstaan door o.a. verschuiving 
van loonkosten tussen de 
programma's werk en 
bedrijfsvoering

Onrechtmatig, maar telt niet 
mee in het oordeel.

De belangrijkste inhoudelijke aanpassing betreft de 
vaststelling dat het overschrijden van de begroting altijd 
onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te 
worden meegewogen in het accountantsoordeel. Deze 
kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar 
in de jaarrekening zijn opgenomen.

Deze overschrijdingen zijn in te delen in de categorieën 
zoals genoemd in de Kadernota Rechtmatigheid 2018 
(paragraaf 4.2.3) en zijn in de tabel hiernaast door ons 
vermeld.

Wij verwijzen voor een inhoudelijke analyse van deze 
overschrijding naar de analyse begrotingsrechtmatigheid, 
zoals opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering in het 
jaarverslag. Hiermee legt uw gemeenschappelijke 
regeling verantwoording af over de rechtmatigheid van de 
lasten over 2018. De geconstateerde kosten
overschrijdingen die formeel als onrechtmatig worden 
aangemerkt hebben - gezien de oorzaak en de toelichting 
- geen gevolgen voor de strekking van onze 
controleverklaring.
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Wij hebben geen fouten en/of onzekerheden in de 
SiSa-bijlage 2018 geconstateerd

De procedure die uw gemeenschappelijke regeling moet 
naleven bij de aanlevering van de bestanden aan het CBS is 
ten opzichte van vorig jaar niet wezenlijk gewijzigd. Uw 
gemeenschappelijke regeling dient in een vast, 
voorgeschreven stramien zeven documenten aan het CBS aan 
te leveren.

Wij hebben de SiSa-bijlage gecontroleerd op basis van de 
Nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2018. Hierbij 
evalueren wij de getrouwheid en de rechtmatigheid van de in 
de SiSa-bijlage verantwoorde gegevens (indicatoren).

Wij willen benadrukken dat u als gemeenschappelijke regeling 
zelf verantwoordelijk bent voor de volledigheid van de te 
verantwoorden indicatoren zoals opgenomen in de SiSa- 
bijlage. Indien een '0' is ingevuld, zijn wij bij uw organisatie 
nagegaan of deze '0' terecht is ingevuld. U hebt dit aan ons 
bevestigd.

De (verplichte) tabel met fouten en onzekerheden wat betreft 
de specifieke uitkeringen is opgenomen in bijlage B van dit 
accountantsverslag. Tijdens de controle hebben wij geen 
financiële fouten of onzekerheden geconstateerd.

Wij hebben geen fouten geconstateerd met betrekking 
tot de naleving van de Wet Normering topinkomens 
(WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) is met ingang van 2013 van 
toepassing en vervangt tegelijkertijd de Wopt (Wet 
openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde 
topinkomens). Doelstelling van de wet is te verhinderen dat 
instellingen in de publieke en semipublieke sectoren rechtens 
in staat zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen.

Voor gemeenschappelijke regelingen geldt dat de directeur als 
topfunctionaris worden aangemerkt. Ook moeten de leden van 
het algemeen en dagelijks bestuur in de WNT-verantwoording 
worden opgenomen.

De algemene bezoldiging voor een topfunctionaris mag voor 
2018 niet meer bedragen dan € 189.000 per jaar.

Daarnaast dienen gemeenschappelijke regelingen de 
salarissen openbaar te maken van overige medewerkers 
(inclusief - wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan - 
ingehuurd personeel) die een bezoldiging ontvangen boven 
deze norm. Ten slotte stelt de WNT een aantal overige eisen, 
zoals een maximale ontslagvergoeding voor 
topfunctionarissen van € 75.000.

Wij hebben geen fouten geconstateerd 
met betrekking tot de naleving van de 
Wet normering bezoldiging 
top-functionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) en/of met 
betrekking tot de
publicatie-verplichtingen van de WNT.

In 2018 hebben wij geen overschrijdingen van de 
grensbedragen voor topfunctionarissen en overige 
medewerkers geconstateerd.



De beoordeling door het dagelijks bestuur van het 
risico van materiële fouten in de jaarrekening als 
gevolg van fraude of van een overtreding van wet- en 
regelgeving

Het dagelijks bestuur is primair verantwoordelijk voor het 
voorkomen en ontdekken van fraude en voor de naleving van 
wet- en regelgeving. Recente ontwikkelingen laten zien dat de 
handhaving van anticorruptiewetgeving aan globalisering 
onderhevig is, waardoor ook gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen in toenemende mate te 
maken krijgt met anticorruptieregels.

Als onderdeel van onze controle hebben wij het management 
verzocht inzicht te geven in de eigen inschatting van het risico 
dat de jaarrekening een materiële afwijking zou kunnen 
bevatten als gevolg van fraude of van het overtreden van 
wet- en regelgeving (corporate compliance), inclusief de aard, 
omvang en frequentie van deze inschattingen, het proces dat 
de directie daarbij hanteert, alsook de communicatie daarover 
met het personeel en met het bestuur. Tijdens deze 
gesprekken heeft het management aangegeven zich bewust 
te zijn van frauderisico's, waaronder het belang van corporate 
compliance en de analyse van corruptievraagstukken. Hierbij 
heeft het management ook voorbeelden gegeven van de 
manier waarop het deze beheerst.

In onze voorgaande rapportages hebben wij u geattendeerd 
op het belang van periodieke frauderisicoanalyses. Het 
management heeft het afgelopen jaar een frauderisicoanalyse 
uitgevoerd aan de hand van een standaardchecklist waarmee 
inzicht is verkregen in mogelijke frauderisico's. Een 
overkoepelende frauderisicoanalyse, waarin ook de koppeling 
wordt gelegd tussen onderkende risico's en 
beheersmaatregelen is niet opgesteld. Wij adviseren het 
management deze op te stellen, bijvoorbeeld met 
gebruikmaking van de 'fraudedriehoek', als vast onderdeel 
van de interne-beheersingsomgeving en de conclusies te 
delen met het dagelijks en algemeen bestuur.

Geen wijzigingen in onze initiële inschatting van het 
frauderisico en geen aanwijzingen voor fraude

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en 
detecteren van fraude berust bij het dagelijks bestuur, 
inclusief het invoeren en onderhouden van 
interne-beheersingsmaatregelen met betrekking tot de 
betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving, de werking 
en de efficiency van de bedrijfsvoering en de naleving van de 
van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Als accountant 
verkrijgen wij een redelijke, maar geen absolute zekerheid dat 
de jaarrekening als geheel geen afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang 
niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing. Onze controle is uitgevoerd met een hoge maar 
geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is 
dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraudes 
hebben ontdekt.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch 
uitgevoerd en professionele oordeelsvorming toegepast in 
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Gelegenheid

Rationalisatie



De financiële positie van Orionis Walcheren
De balans ultimo 2018 in vergelijking met voorgaand jaar is als volgt:

Verschil % Notes(bedragen in € 1.000)

Materiële vaste activa 

Financiële vaste activa 

Voorraden 

Debiteuren 

Liquide middelen 

Overlopende activa 

Totaal activa

2018 2017

22.233 22.981

584 621

263 227

3.881 3.470

281 35

8.549 9.619

35.791 36.953

- 748 - 3%

37 - 6%

36 14%

411 11%

246 88%

- 1.070 - 13%

- 1.162 - 3%

(bedragen in C 1.000)

Eigen vermogen 

Voorzieningen 

Vaste schulden 

Vlottende passiva 

Overlopende passiva 

Totaal passiva

2018

940

862

18.975

8.582

6.432

35.791

2017

1.597

1.092

19.627

8.242

6.395

36.953

Verschil

- 657

- 230

- 652 

340

37

- 1.162

%

70% 

27% 

3% 

4% 

1% 

- 3%

Notes

a.

b.

a. De daling van het eigen vermogen is voornamelijk 
het gevolg van een lager te bestemmen resultaat 
dan in 2017 (€ 940.000 versus € 1.393.000). Het 
positieve resultaat 2017 is terugbetaald aan de 
deelnemende gemeenten. Het resultaat 2018 dient 
nog te worden bestemd. Als besloten wordt tot 
terugbetaling van het resultaat 2018 aan de 
deelnemende gemeenten beschikt Orionis over een 
eigen vermogen van nihil.

b. De daling van de voorzieningen is mede het gevolg 
van de besteding en vrijval van de voorziening 
reorganisatie.

De algemene reserve van Orionis Walcheren bedraagt ultimo 2017 en 2018 nihil. In het jaarverslag is in de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing een risicoscan opgenomen, waarin risico's zijn benoemd die uw organisatie loopt op een termijn van 3 jaar. Hierbij is onderscheid gemaakt 
tussen incidentele en structurele risico's. De totale inschatting van incidentele risico's bedraagt € 4.635.000 en van structurele risico's € 436.000. Omdat 
Orionis Walcheren geen algemene reserve heeft, betekent dit dat de risico's indien deze zich zouden voordoen voor rekening komen van de deelnemende 
gemeenten.

Wij geven in overweging om te bezien of deze situatie wenselijk is, dan wel hierover in overleg te treden met de deelnemende gemeenten. Immers omdat 
overschotten worden terugbetaald aan de deelnemers heeft Orionis Walcheren geen mogelijkheid een buffer op te bouwen voor eventuele tegenvallers en/of 
voor eventuele nieuwe initiatieven. Indien er geen gematigde winstreservering mogelijk is (bepalen drempelbedrag), kan Orionis Walcheren zelfstandig geen 
tekorten opvangen. ii



Analyse resultaat van Orionis Walcheren
Ten opzichte van de begroting na vastgestelde le begrotingswijziging:

(bedragen in € 1.000)

Programma werk

Programma inkomen

Programma aanvullende 
inkomensvoorziening

Programma bedrijfsvoering

Gerealiseerd totaal saldo van 
baten en lasten

Mutaties reserves

Gerealiseerd resultaat

(- betekent een positief resultaat op het programma/de jaarrekening.

Realisatie Begroting

6.784 7.564

1.240

681

- 9.441

- 736

- 204

- 940

1.437

708

9.505

204

■ 204

0

Verschil

- 780

- 197

- 27 

64

- 940

0
- 940

%

10%

14%

4%

1%

Notes

a.

b.

a. Het voordeel op het programma werk is voornamelijk het gevolg van een hogere rijksbijdrage 
voormalige WSW.

a. De lasten voor de inkomensvoorzieningen BUIG liggen hoger dan begroot. Hier tegenover staat wel een 
hogere realisatie van de rijksbijdrage voor de BUIG.

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten is per programma een gedetailleerder inzicht gegeven 
in de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de daadwerkelijke realisatie en in de incidentele baten 
en lasten. In deze toelichtingen zijn de belangrijkste verschillen tussen de jaarrekening en de begroting na 
wijziging verklaard.

Vanaf 2016 zijn ook gemeenschappelijke regelingen vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij 
een onderneming drijven en hieruit ook winsten behalen die voor de vennootschapsbelasting belast worden. 
Orionis Walcheren heeft hiervoor overleg gehad met de Belastingdienst, waarbij is overeengekomen dat 
Orionis Walcheren Vpb aangifte doet als daar aanleiding voor wordt gezien. Vooralsnog is er geen aanleiding 
te veronderstellen dat sprake zou zijn van winstgevende activiteiten.
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Interne beheersing (significante bevindingen en 
actiepunten)
De belangrijkste bevindingen uit 
onze managementletter 2018
Interne beheersing

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij in het 
najaar van 2018 een interim-controle uitgevoerd. Deze 
interim-controle is primair gericht op de opzet, het bestaan en 
de werking van maatregelen van administratieve organisatie 
en interne beheersing (AO/IB), voor zover van belang voor 
onze controle op de betrouwbaarheid van de in de 
jaarrekening opgenomen gegevens.

Onze bevindingen, voortvloeiend uit de interim-controle, zijn 
vastgelegd in een managementletter d.d. 5 februari 2019.

Betrouwbaarheid en continuïteit van de 
automatiseringsomgeving verdient de nodige aandacht

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een 
oordeel over de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op 
het doen van uitspraken over de betrouwbaarheid en de 
continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als 
geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen hebben 
betrekking op de onderdelen die wij onderzocht hebben in het 
kader van de jaarrekening, wat wil zeggen dat wij geen 
volledigheid pretenderen.

Overeenkomstig artikel 2:393, lid 4 van het Burgerlijk 
Wetboek zijn wij verplicht om onze bevindingen te 
rapporteren met betrekking tot de betrouwbaarheid en 
continuïteit van uw geautomatiseerde gegevensverwerking.

Onze controle heeft geen aangelegenheden geïdentificeerd die 
op dit gebied aan u gerapporteerd moeten worden.
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Overige aangelegenheden
In dit onderdeel geven wij een samenvatting van 
overige aangelegenheden en bepaalde vereiste 
communicaties

Onze communicatie met het management 

Bevestigingen van het management

Wij hebben het management ter confirmatie een aantal schriftelijke 
bevestigingen gevraagd aangaande de verantwoordelijkheden inzake 
de financiële verslaggeving.

Wij hebben van het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren een 
ondertekende schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen.

Geen meningsverschil met het management of beperking in 
reikwijdte van de controle

Er zijn geen meningsverschillen met het management geweest en er 
waren geen beperkingen bij de uitvoering van onze controle. Naar 
onze mening is ons bij de uitvoering van onze controleopdracht door 
het management en de medewerkers van Orionis Walcheren de 
volledige medewerking verleend en hebben wij volledige toegang tot 
de benodigde informatie gehad.
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Bijlagen
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Bijlage Ala - Niet-gecorrigeerde 
controleverschillen
In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van niet-gecorrigeerde controleverschillen boven de rapportagedrempel van € 239.250.

Aard van de controleverschillen Rechtmatigheid Getrouwheid

Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen voorgaande periode N.v.t. N.v.t.

Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen huidige periode N.v.t. N.v.t.

Rechtmatigheidsfout is tevens getrouwheidsfout N.v.t. N.v.t.

Rechtmatigheidsfout is per saldo ook een getrouwheidsfout N.v.t. N.v.t.

(Sub)totaal getrouwheidsfouten N.v.t. N.v.t.

Extra absolute waarde rechtmatigheidsfouten N.v.t.

Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel effect vanuit externe regels 
(EU-aanbesteding/Fido/etc.) N.v.t.

Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel effect vanuit interne regels (gedoogbeleid) N.v.t.

Overige rechtmatigheidsfouten N.v.t.

Totaal rechtmatigheidsfouten N.v.t.

* In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de Kadernota Rechtmatigheid 2018 en het normenkader 2018 is het kader voor de controle op de 
financiële rechtmatigheid opgenomen.
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Bijlage Alb - Onzekerheden in de controle

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van onzekerheden in de controle boven de rapportagedrempel van € 239.250.

Aard van de onzekerheden

Onzekerheid

Rechtmatigheid Getrouwheid

N.v.t.

(Sub)totaal onzekerheden in de getrouwheidscontrole N.v.t.

Extra absolute waarde onzekerheden rechtmatigheid N.v.t.

Extra financiële beheershandelingen met een onzeker direct financieel effect vanuit externe regels 
(EU-aanbesteding/Fido/etc.)

N.v.t.

Extra financiële beheershandelingen met een onzeker direct financieel effect vanuit interne regels (gedoogbeleid) N.v.t.

Overige onzekerheden inzake rechtmatigheid N.v.t.

Totaal onzekerheden in de rechtmatigheidscontrole N.v.t.

* In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de Kadernota Rechtmatigheid 2018 en het normenkader 2018 is het kader voor de controle op de 
financiële rechtmatigheid opgenomen.

Wij hebben van het dagelijks bestuur een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen, waarin het dagelijks bestuur het bovenstaande heeft bevestigd. Dit houdt in 
dat eventuele niet-geconstateerde en daardoor niet-gecorrigeerde afwijkingen, zowel individueel als in totaal, in het kader van de jaarrekening niet materieel zijn. Het 
dagelijks bestuur heeft tevens bevestigd geen kennis te hebben van andere niet-gecorrigeerde afwijkingen.
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Bijlage A2 - In de controle opgenomen 
aanpassingen
De onderstaande tabel bevat alle afzonderlijk geïdentificeerde en gecorrigeerde afwijkingen boven de rapportagedrempel van € 239.250.

Aard van de gecorrigeerde controleverschillen Rechtmatigheid Getrouwheid

Feitelijke controleverschillen

Niet van toepassing N.v.t. N.v.t.

Inschattingverschillen

Niet van toepassing N.v.t. N.v.t.

Geprojecteerde (inschattings)verschillen

Niet van toepassing N.v.t. N.v.t.

Totaal N.v.t. N.v.t.

* In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de Kadernota Rechtmatigheid 2018 en het normenkader 2018 is het kader voor de controle op de 
financiële rechtmatigheid opgenomen.
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Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen

Onze controlestandaarden vereisen dat wij afwijkingen van materieel belang in de toelichting signaleren, om het algemeen bestuur in staat te stellen een inschatting te 
maken van de gevolgen daarvan voor de jaarrekening.

De tabel hierna bevat een weergave van dfe onderwerpen uit de toelichting waarvan wij denken dat het algemeen bestuur deze nader dient te beoordelen.

Toelichting Bron van de toelichtingvereiste Kwantitatieve of kwalitatieve overwegingen

Niet van toepassing N.v.t. N.v.t.
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Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2018

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit accountantsverslag over de fouten en onzekerheden van de 
specifieke uitkeringen die onder SiSa vallen. Per regeling wordt in een tabel aangegeven of, en zo ja welke financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd.

Bevindingen controle SiSa-bijlage Fout of 
onzekerheid

Financiële
omvang

Toelichting

SZW G2B
Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet - deel openbaar lichaam 
2018

N.v.t. € 0 N.v.t.

SZW G3B
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen) - deel openbaar lichaam 2018

N.v.t. € 0 N.v.t.

Totaal € 0
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Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging

Wij zijn onafhankelijk van Orionis Walcheren
Bevestiging onafhankelijkheid

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Koninklijke 
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenomen in de 
"Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO)" en vormen een belangrijk onderdeel 
van het 'normenkader'waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de 
ViO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed.

Wij bevestigen dat onze onafhankelijke positie ten opzichte van Orionis Walcheren in 
overeenstemming met de Nederlandse wettelijke en beroepsvoorschriften is 
gewaarborgd. Wij zijn van mening dat onze objectiviteit gedurende het afgelopen 
jaar niet is aangetast.

Stelsel van waarborgen om onze onafhankelijke positie te waarborgen

Deloitte beschikt over een stelsel van maatregelen om haar onafhankelijke positie 
bij controlecliënten te waarborgen. Dit stelsel van maatregelen is een integraal 
onderdeel van de bestuurlijke organisatie en van het voor de gehele organisatie van 
toepassing zijnde stelsel van kwaliteitsbeheersingsmaatregelen.

Bijgaande niet-limitatieve opsomming geeft u een indruk van de maatregelen die 
bijdragen aan het waarborgen van onze onafhankelijke positie:

• Schriftelijke onafhankelijkheidsbepalingen waarin alle bestaande 
onafhankelijkheidsvereisten en de risico's ten aanzien van de bedreiging van de 
onafhankelijkheid en de daaraan gerelateerde waarborgen zijn verwerkt.

• Procedures voor tijdige bekendmaking van de voorschriften en de daarin 
aangebrachte wijzigingen aan alle gevolmachtigden en werknemers bij Deloitte.

• Procedures voor de organisatie van periodieke trainingen inzake de toepassing 
van de onafhankelijkheidsvoorschriften,

• Procedures die erop gericht zijn dat onze gevolmachtigden en werknemers in 
specifieke casussen en omstandigheden de onafhankelijkheidsvoorschriften 
naleven.

• De benoeming van professionals op seniorniveau die verantwoordelijk zijn voor 
het continu actualiseren van de procedures en voorschriften, de tijdige 
bekendmaking ervan en het adequaat functioneren van het gehele stelsel van 
waarborgen.

• Procedures voor een schriftelijke rapportage per controlecliënt waarin is 
vastgelegd of sprake is van omstandigheden die de onafhankelijkheid van de 
accountant die de controleopdracht uitvoert bedreigen, op welke wijze met 
potentiële bedreigingen is omgegaan en, indien er bedreigingen zijn 
gesignaleerd, welke maatregelen dan zijn genomen om deze bedreigingen voor 
de onafhankelijkheid weg te nemen. De vastlegging van deze beoordeling, 
inclusief een gemotiveerde conclusie (de zogenoemde 'onafhankelijkheids- 
evaluatie'), wordt in het dossier opgenomen.

• Procedures die vereisen dat een daartoe geëigende afdeling binnen Deloitte 
wordt geconsulteerd, als sprake is van een mogelijke aantasting van de 
onafhankelijkheid in relatie tot een specifieke cliënt. Indien de 
bestuursstructuur van de controlecliënt voorziet in een raad van 
commissarissen of audit committee, overwegen wij ook een van deze beide 
instanties te raadplegen.

• Procedures voor het interne toezicht in relatie tot de toetsing en bewaking van 
de naleving van de onafhankelijkheidsvoorschriften.

De opzet en werking van ons stelsel van maatregelen worden periodiek door de
externe toezichthouder getoetst.
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Interne roulatie

Een te grote mate van vertrouwdheid of vertrouwen kan een bedreiging vormen 
voor de onafhankelijkheid van de accountant wanneer bepaalde leden van het 
controleteam geregeld en voor lange tijd aan de wettelijke controle van een 
controlecliënt meewerken.

Wij beoordelen de bedreiging voor de onafhankelijkheid die kan voortvloeien uit de 
langdurige betrokkenheid van andere leden van het controleteam bij de 
controleopdracht. Waar nodig nemen wij maatregelen om deze bedreiging weg te 
nemen.

Onze beoordeling heeft geen aanleiding gegeven om het komend boekjaar 
teamleden bij Orionis Walcheren te rouleren.

Persoonlijke, zakelijke of financiële relaties met Orionis Walcheren

Wij hebben een evaluatie gemaakt van persoonlijke, zakelijke en financiële relaties 
tussen Deloitte, haar gevolmachtigden en haar medewerkers en Orionis Walcheren 
die van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid. Bij deze evaluatie zijn ons 
geen zaken gebleken die aan u gerapporteerd dienen te worden.

Geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid

De Nederlandse onafhankelijkheidsregels vereisen dat de eindverantwoordelijke 
accountant de met governance belaste organen informeert over geschenken en 
persoonlijke uitingen van gastvrijheid die Deloitte, een bestuurder of interne 
toezichthouder van Deloitte of een lid van het controleteam heeft ontvangen van of 
verstrekt aan de gemeenschappelijke regeling of een bij de gemeenschappelijke 
regeling betrokken persoon. Hierbij is een drempel van € 100 opgenomen in de 
regels.

Wij hebben geen geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid die een 
(geschatte) waarde van meer dan € 100 hebben ontvangen of verstrekt en zijn 
daarom van mening dat er geen sprake is van een bedreiging voor de 
onafhankelijke uitvoering van de controleopdracht.
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Bijlage D - Urenbesteding jaarrekeningcontrole 2018

Een van de maatregelen om te komen tot verdere verbetering van de kwaliteit van de accountantscontrole is dat de accountant aan het toezichthoudend orgaan van de 
gecontroleerde rechtspersoon rapporteert hoeveel partner-/director- en team-uren hij verwacht te besteden (voorcalculatie) en daadwerkelijk heeft besteed (nacalculatie) 
aan de uitvoering van de jaarrekeningcontrole. In overeenstemming met deze maatregel hebben wij onderstaand de geraamde tijdbesteding weergegeven ten opzichte van 
de werkelijke tijdbesteding tot en met 5 april 2019.

Functieniveau Geraamde 
uren besteding In % Werkelijke 

uren besteding In %

Eindverantwoordelijk accountant 18 6% 2%

Manager 31 10% 39 10%

Overige teamleden 262 84% 357 88%

Totaal 311 100% 405 100%
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Bijlage E - Algemene verordening 
gegevensbescherming
Inleiding

Per 24 mei 2016 is de AVG in werking getreden.

Tijdens onze reguliere controlewerkzaamheden hebben wij 
geen aanleiding te veronderstellen dat sprake zou zijn van 
overschrijdingen van de AVG. Wij merken omtrent de AVG het 
volgende op.

De AVG is van toepassing op elke organisatie in de Europese 
Unie (EU) die persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast geldt de 
wetgeving ook voor organisaties die diensten en/of goederen 
aanbieden aan individuen in de EU, al dan niet om iets. Mocht 
een organisatie het gedrag van individuen monitoren, voor 
zover dit gedrag plaatsvindt op het grondgebied van de EU, 
dan zal de organisatie ook moeten voldoen aan de AVG. De 
AVG heeft dus een reikwijdte die verder gaat dan slechts de 
grenzen van de EU. Tot 25 mei 2018 hebben organisaties de 
tijd gehad om hun processen op de AVG aan te passen.
Daarna kan iedere natuurlijke persoon binnen de EU 
organisaties aanspreken op het niet-nakomen ervan. De 
wetgeving wil het transparant, het zorgvuldig en het bewust 
gebruik van persoonsgegevens bevorderen en de huidige 
wetgeving vernieuwen.

Rechten van individuen

De AVG maakt het voor individuen mogelijk om kosteloos 
inzicht te krijgen in de persoonsgegevens die een organisatie 
van dat individu verwerkt. In bepaalde gevallen is het dan 
mogelijk voor een individu om gegevens te wijzingen, te laten 
verwijderen, een verzoek in te dienen om verdere verwerking 
te blokkeren en zelfs om te vragen of de gegevens 
overgedragen kunnen worden naar een andere partij.

Wat is er gelijk gebleven

Hoewel de AVG veranderingen met zich meebrengt, zijn veel 
van de reeds bestaande principes gelijk gebleven. Zo mogen 
gegevens alleen voor een specifiek doeleinde worden 
verwerkt, moet er een wettelijke basis bestaan voor het 
gebruik van die gegevens, en mogen zij niet verder verwerkt 
worden indien dit niet verenigbaar is met het oorspronkelijke 
doel. Ook is onder de AVG de plicht om datalekken te melden 
binnen 72 uur blijven bestaan.

Verwerkingsverantwoordelijkheid

Wellicht een van de grootste veranderingen is het beginsel 
van de verwerkingsverantwoordelijkheid. Organisaties zijn 
verantwoordelijk voor de naleving van alle bepalingen uit de 
AVG en moeten kunnen aantonen dat zij hier actief mee bezig 
zijn. Dit betekent dat de AVG een hoge mate van 
volwassenheid en documentatie verlangt. Zonder het actief 
documenteren van genomen maatregelen en de afwegingen 
die gemaakt zijn om tot die maatregelen te komen, wordt het 
lastig voor organisaties om aan te tonen dat zij actief bezig 
zijn geweest met deze wetgeving.

Additionele plichten - Gegevensbescherming door ontwerp en 
standaardinstellingen

Naast meer rechten voor individuen introduceert de AVG ook 
aanvullende plichten ten opzichte van de Wet bescherming 
persoonsgegevens. Zo zullen organisaties een register moeten 
opstellen waarin zij hun verwerkingsactiviteiten opnemen, 
met daarbij aanvullende informatie, zoals bewaartermijnen en 
genomen beveiligingsmaatregelen. Daarnaast zullen alle 
processen ontworpen moeten worden met de bescherming 
van persoonsgegevens als centraal uitgangspunt, het 
zogenoemde 'gegevensbescherming door ontwerp' ('privacy 
by design'). Daarbij zullen deze processen ook nog eens 
standaard de voorde individu minst indringende instellingen 
moeten hebben, het zogenoemde 'gegevensbescherming door 
standaardinstellingen' ('privacy by default').
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Technische en organisatorische maatregelen moeten daarom 
worden genomen gedurende het gehele proces van het 
verwerken van persoonsgegevens (art. 25 AVG). Al deze 
maatregelen hebben tot doel het vertrouwen van de individu 
in de digitale wereld te vergroten.

Risico assessment - Gegevensbescherming effectbeoordeling

Voor iedere nieuwe gegevensverwerking dient de 
verantwoordelijke gegevensverwerker een impactanalyse uit 
te voeren indien de verwerking een hoog risico oplevert voor 
de bescherming van persoonsgegevens van de betrokkene. 
Deze impactanalyse zal uitgevoerd moeten worden met het 
individu als uitgangspunt, en moet in ieder geval plaatsvinden 
indien een organisatie systematisch individuen monitort of op 
grootschalig niveau gevoelige gegevens verwerkt. Hierbij zal 
het criterium 'grootschalig'worden ingevuld aan de hand van 
zowel de hoeveelheid gegevens als de hoeveelheid 
betrokkenen.

Toezichthoudende autoriteit

Ieder EU-land zal ten minste één toezichthoudende autoriteit 
aanwijzen die bevoegd is om handhavend op te treden in het 
geval dat de AVG niet wordt nageleefd. In Nederland is dat de 
Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: het College 
Bescherming Persoonsgegevens). Deze autoriteiten hebben 
daarnaast ook als taak om praktische informatie te 
verstrekken over de AVG en om leading practices te 
identificeren en te verspreiden. Mocht dit nodig zijn, dan 
hebben de hiertoe geautoriseerde toezichthouders echter ook 
de bevoegdheid om organisaties boetes op te leggen wanneer 
blijkt dat zij zich niet aan de AVG gehouden hebben. Deze 
boetes kunnen oplopen tot maximaal € 20 miljoen of 4% van 
de wereldwijde omzet van het voorgaande jaar.

Lidstatelijke maatregelen

Hoewel de AVG een uniforme set regels beoogt te creëren 
vooralle landen in Europese Unie, zullen lidstaten in bepaalde 
gevallen bevoegd zijn om aanvullende regels op te stellen 
voor het beschermen van persoonsgegevens. Hoewel in grote 
lijnen een uniforme implementatie van de AVG mogelijk is 
voor multinationals, zal er daarom toch ook naar nationale 
bepalingen gekeken moeten worden bij het uitvoeren van een 
privacyprogramma.

E-privacyverordening

Naast de AVG zal er ook een E-privacyverordening komen (die 
de huidige E-privacyrichtlijn gaat vervangen). Die wetgeving 
gaat specifiek in op de bescherming van persoonsgegevens bij 
elektronische communicatie. Deze richtlijn verplicht lidstaten 
om in het geval van elektronische communicatie, in aanvulling 
op de AVG, maatregelen te definiëren rondom elektronische 
communicatiegegevens die als persoonsgegevens kunnen 
worden aangeduid. Een definitieve versie hiervan is nog niet 
gepubliceerd en verwacht wordt dat deze wetgeving pas gaat 
gelden in 2019.

Beveiliging van persoonsgegevens

Naast het zorgvuldig verzamelen van persoonsgegevens moet 
een organisatie persoonsgegevens ook op een juiste en 
passende manier organisatorisch en technisch beveiligen. Dit 
houdt onder andere in dat de beschikbaarheid, integriteit en 
vertrouwelijkheid van gegevens geborgd worden. Dat die 
gegevens niet alleen technisch beveiligd moeten worden maar 
ook organisatorisch, benadrukt dat het beschermen van 
gegevens ook offline moet gebeuren.

Functionaris voor de gegevensbescherming

De AVG dwingt af dat sommige organisaties een functionaris 
ten behoeve van gegevensbescherming dienen aan te stellen. 
Deze functie dient zich namens de organisatie onder andere 
bezig te houden met het toepassen en naleven van de AVG en 
het interne dataprivacybeleid. De verplichting om een 
functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen, 
geldt in ieder geval voor overheidsinstellingen.
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From:
Date:
To:
Subject:
Attachments:

"griffie@vlissingen.nl" <griffie@Vlissingen.nl>
23 Apr 2019 09:50:47 +0200
"gemeente@vlissingen.nl" <gemeente@Vlissingen.nl>
FW: Aanbieding jaarstukken Orionis ter kennisname 
Aanbiedingsbrief Raden.pdf, Jaarstukken OW 2018 versie AB incl

accverkl.pdf,Accountantsverslag 2018 Orionis Walcheren WG.pdf

Inboeken op vakafdeling

Met vriendelijke groet,

Floor Vermeulen
Griffier | Gemeenteraad Vlissingen

T 0118-487587 | FVermeulen@vlissingen.nl 
vlissingen.nl | Twitter | Facebook

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Paul Krugerstraat 1 | 4382 MA Vlissingen 
Postbus 3000 | 4380 GV Vlissingen

0
Van: Peter Dingemanse 
Verzonden: dinsdag 23 april 2019 9:24
Aan: griffie@middelburg.nl; 'griffie@veere.nl' <griffie@veere.nl>; griffie@vlissingen.nl 
Onderwerp: Aanbieding jaarstukken Orionis ter kennisname

Beste griffiers,

Hierbij ontvangt u de jaarstukken van Orionis Walcheren 2018, met bijbehorende aanbiedingsbrief en het 
accountantsverslag.
Dit ter informatie voor de gemeenteraden. Willen jullie dit verspreiden?

Groet,
Peter

Peter Dingemanse QC
Concern controller 
Orionis Walcheren

06-13766341
Oostsouburgseweg 10, 4382 NH Vlissingen 
Postbus 1, 4380 AA Vlissingen
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