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Aan de voorzitter van de raad. 

 

 

Onderwerp: Wachtlijsten beschut werk 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk/ mondeling te beantwoorden: 

 
- Klopt het dat er in 2018 bij Orionis Walcheren ‘Middelburgse wachtlijsten’ waren voor ‘beschut 

werk’ en dat die in 2019 groeien? Zo ja, hoeveel inwoners staan er op zo’n wachtlijst? Wat zijn de 
perspectieven voor inwoners die op zo’n wachtlijst staan? 

- De PvdA ontvangt signalen van inwoners die dolgraag zouden willen werken om daardoor 
zelfstandig te kunnen worden. Door de wachtlijsten lijkt daar voorlopig geen mogelijkheid in 
Middelburg toe te ontstaan. Wat vindt het college van die situatie? Is het niet doodzonde dat 
mensen die aan het werk zouden willen hierdoor nog jaren in een uitkering blijven zitten? 

- Is het ook mogelijk dat andere organisaties beschut werk begeleiden bijvoorbeeld naar reguliere 
functies binnen het bedrijfsleven? Zo nee,  

- Uit eerdere informatie begrijpt de PvdA dat de daadwerkelijke plaatsing afhankelijk is van het 
aanbod en is begrensd tot maximaal de norm (van 12 voor Middelburg?). In hoeverre zijn er 
volgens het college mogelijkheden om boven de norm toch meer mensen naar beschut werk te 
geleiden? Of is dat slechts beperkt door de financiële middelen die de gemeente daarvoor van het 
rijk krijgt?  

- Uit een dashboard van Orionis begrijpt de PvdA dat Veere met deze Walcherse uitvoerder van de 
regeling overeenstemming heeft over de financiering van een maatwerkoplossing voor een 
persoon op de wachtlijst. Kan het college aangeven wat dat kost en welke kosten er voor 
Middelburg zouden zijn als wij de wachtlijsten zouden wegwerken. Is het college bereid te 
onderzoeken of dat eventueel een optie zou zijn? 

- In de dashboard rapporteert Orionis over beschut werk niet in rood of groen omdat ‘hier geen 
waardering van goed/fout aan gegeven kan worden’. Is het college het met de PvdA eens dat 
eventuele wachtlijsten prima in rood of groen gerapporteerd zou kunnen worden? Is het college 
bereid om Orionis te vragen te laten kijken naar de wijze van rapporteren? 

 

 

Toelichting: 

De PvdA hoort in het werkveld en van cliënten dat inwoners die de indicatie ‘beschut werk’ hebben 
gekregen, door wachtlijsten niet geplaatst kunnen worden. Uit de dashboards van Orionis Walcheren de 
afgelopen periode kunnen we lezen dat de beschikbare ruimte voor Veere en Middelburg in 2018 inderdaad 
volledig benut is en slechts voor Vlissingen nog 0,853 fte ruimte beschikbaar was. In 2019 groeit de norm in 
Veere niet, in Middelburg en Vlissingen ieder met 3 personen. Dit betekent volgens Orionis een 
toenemende wachtlijst Middelburg. Met gemeente Veere is overeenstemming over financiering van een 
maatwerkoplossing voor een persoon op de wachtlijst, deze wordt per januari geplaatst. 
 

 

Ondertekening en naam 

 

Jeroen Louws 

 

 


