
 

 

MOTIE 

art. 36 RvO                                                                                                      

 

 

Raadsvergadering 16 april 2018 

 

 

Voorstel nummer 18-66. Agendapunt 13. 

 

 
Onderwerp: Uitstroom benchmark Orionis  

 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 5 maart 2018 

 

 

De raad, 

 

gehoord de beraadslaging en, 

 

gelezen de recente informatie van de wethouder (email van dinsdag 27 februari 2018 16:29, zie bijlage):  

 

overwegende dat:  

 

- het ontvangen van bijstand een situatie is die niemand (jong of oud) ambieert en in beginsel geen recht doet aan 

de ontwikkeling en inzet van talenten van mensen op de arbeidsmarkt; 

- gemeenten zoveel mogelijk inwoners rechtvaardig, zorgvuldig en innovatief uit die bijstand naar werk moeten 

willen geleiden; 

- gemeenten bij deze uitstroom naar werk de ambitie moet willen hebben om zich te meten met de beste gemeenten 

van Nederland; 

- gemeenten door deze 'uitstroom benchmark' op een natuurlijke en logische wijze gestimuleerd worden te kijken 

naar de 'best practices' van deze best presterende gemeenten; 

- de gemeenteraad met een meer objectieve maat, namelijk die van een meting door een onafhankelijke organisatie 

(bv. CBS), zijn controlerende taak beter kan uitoefenen; 

- gemeenten bij deze benchmark niet moeten zoeken naar de verschillen (in gemeenten, aanpak of arbeidsmarkt) 

maar principieel de ambitie moeten hebben om te verbeteren en ons daarbij te meten aan de besten; 

- voor de drie Walcherse gemeenten Orionis Walcheren verantwoordelijk is voor de genoemde uitvoering van de 

uitstroommaatregelen; 

- de drie Walcherse gemeenten te samen ca. 110.000 inwoners hebben waarvan meer dan 2000 inwoners 

bijstandsgerechtigd zijn; 

 

van mening dat: 



 

- Orionis zich daarom prima kan meten met de jaarlijkse CBS meting van gemeenten met meer dan 100.000 

inwoners en/of meer dan 2000 bijstandsgerechtigden.  

 

 

verzoekt het college er bij Orionis Walcheren op aan te dringen het maandelijkse dashboard als volgt aan te passen: 

 

- In het maandelijkse dashboard van Orionis separaat (net als voor jeugd) en conform de bij het CBS gehanteerde 

definities de totale uitstroom naar werk weergegeven moet worden; 

- bij de 2 balken voor ‘uitstroom uit uitkering naar werk’, naast de balken 'realisatie' en 'norm' ook een balk 

'benchmark' moet worden weergegeven; 

- deze balk ‘benchmark' dan de meest recente en door het CBS gepubliceerde jaarprestatie van te vergelijken 

gemeenten (top 5 100.000 plus of >2000 bijstand) in Nederland moet weergeven; 

- deze balk ‘benchmark’ dan in bv de maand maart(3e maand) de volgende waarde: 3(X/12) moet hebben. waarbij X 

de door het CBS gepubliceerde jaarprestatie van te vergelijken gemeenten in het voorgaande kalenderjaar is. 

 

Namens de fracties van de ChristenUnie,                                                        D66, 

 

 

 

Clement Remijnse                                                                                             Paul van Niftrik 

 

 

 

LPM, 

 

 

 

 

Wim Steketee 

 

 

 


