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ONDERWERP
Raadsinformatiebrief stand van zaken extern onderzoek Orionis Walcheren.

Geachte raadsleden,

Het college van de gemeente Vlissingen heeft, evenals de colleges van de gemeenten 
Middelburg en Veere, enige tijd geleden besloten tot het instellen van een extern onderzoek 
Orionis Walcheren. We willen komen tot een betaalbare, toekomstbestendige en zo optimaal 
mogelijk functionerende uitvoering en organisatie van de Participatiewet, schuldhulpverlening 
en de minimaregelingen, mede in relatie tot het integrale sociaal domein. Via de externe 
doorlichting willen we inzicht en advies verkrijgen of op de genoemde terreinen nog wezenlijke 
verbeteringen van efficiency en effectiviteit mogelijk zijn en te bezien waar en op welke wijze 
nog verdere optimalisatie mogelijk is.

Graag informeren wij u met deze brief tussentijds over de stand van zaken van het extern 
onderzoek Orionis Walcheren.

Onderzoeksopdracht
Nadat de verschillende Walcherse colleges akkoord zijn gegaan met de initiële 
onderzoeksopdracht van het extern onderzoek Orionis Walcheren, is er in de regionale 
commissie en de gemeenteraad van Middelburg nog inhoudelijk over gedebatteerd en 
besloten. Dit heeft er o.a. concreet in geresulteerd dat in Middelburg een amendement en 
enkele moties zijn aangenomen t.a.v. het onderzoek, die ingrijpen op de vraagstelling.
Om recht te doen aan alle (regionale) inbreng, zijn daarop de initiële onderzoeksvragen verder 
verrijkt met alle regionaal verkregen input. Bovendien hebben we de onderzoeksopdracht 
zoveel als mogelijk toekomst- en oplossingsgericht geformuleerd. Dit heeft geresulteerd in de 
beschrijving van de opdracht voor een behoorlijk breed (verdiepend) onderzoek.

Onderzoeksproces
Het idee bij aanvang van de opdrachtformulering voor het externe onderzoek Orionis 
Walcheren was om het totale onderzoek met alle (verdiepende) onderzoeksvragen als één 
geheel, meervoudig aan te besteden en er een cyclisch onderzoek van te maken met een 
doorlooptijd van 3 jaar. Wij hebben ons echter zeer afgevraagd of een dergelijke, breed en 
verdiepend onderzoek in één geheel aanbesteed en uitgevoerd wel tot een optimaal resultaat 
gaat leiden. Bovendien willen we nu graag al op korte termijn tot enig resultaat komen.
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Quick scan
Het voorgaande heeft ons ertoe gebracht om het onderzoeksproces anders in te steken dan 
eerst werd voorzien. Mede gelet op de zeer brede scope van de totale onderzoeksopdracht 
starten we met een gedegen “quick scan”. Waarbij middels kortstondig onderzoek door een 
deskundig onderzoeksbureau alle geformuleerde kernvragen inhoudelijk worden geraakt. 
Binnen een kort tijdsbestek van slechts enkele maanden – februari / april -  moet de quick scan 
resulteren in een onderzoeksrapport. Met daarin enerzijds al zo mogelijk concrete en direct 
toepasbare verbetermaatregelen, aanbevelingen en/of inzichten voor de korte en middellange 
termijn. En anderzijds in een gedegen basis voor gericht en verdiepend vervolgonderzoek(en) 
naar specifieke onderdelen uit de onderzoeksopdracht waarin op basis van de quick scan 
gewenste verbeter- en bezuinigingsacties mogelijk moeten kunnen zijn. Adviesbureau Adlasz 
B.V. voert het quick scan onderzoek voor ons uit.

Gericht verdiepend vervolgonderzoek
Op basis van analyse van de onderzoeksresultaten en -aanbevelingen uit het quick scan 
onderzoek, waarvan wij u uiteraard in kennis zullen stellen, kunnen wij gericht verdiepend 
vervolgonderzoek(en) formuleren en richting onderzoeksbureau(‘s) uitzetten.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,
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