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ONDERWERP 

Begrotingsproces 2021 Orionis Walcheren 

Geachte raadsleden, 

Graag informeren wij u over het proces van vaststelling van de begroting 2021 van 
gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren (GR). 

Op de reeds door u behandelde (concept)begroting 2021 Orionis Walcheren hebben de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten verschillende zienswijzen ingediend. Het 
Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren (AB) heeft daarop in haar vergadering van 15 
oktober 2020 de (concept)begroting 2021 niet goedgekeurd. 

Op uiterlijk 15 november 2020 moeten gemeenten hun begroting ingediend hebben bij het 
CBS. Dat geldt ook voor de GR Orionis Walcheren. Bij het niet tijdig aanleveren van de 
begroting treedt sanctiebeleid in werking voor de deelnemende gemeenten, waarvan de 
gevolgen groot kunnen zijn. Dit kan leiden tot opschorting tot 60% van de algemene uitkering. 
Om nog tijdig aan de indieningsplicht van de begroting bij het CBS te kunnen voldoen zijn 
verschillende scenario’s afgewogen. Dit heeft geleidt tot aanpassing van de reeds aan de 
gemeenten voorgelegde begroting 2021 Orionis Walcheren. In deze aangepaste begroting is 
een bezuinigingstaakstelling namens de deelnemende gemeenten verwerkt van in totaal 
€ 244.000. 

Het aandeel van de deelnemende gemeenten hierin is (afgerond) schematisch als volgt: 

Vlissingen € 130.000 
Middelburg € 100.000 
Veere € 14.000 
Totaal € 244.000 
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Voor specifiek de gemeente Vlissingen is de gevraagde bijdrage voor AIV (armoede en 
bijzondere bijstand) in de aangepaste begroting 2021 daarbij nog verlaagd met € 15.239, 
zodat dit in omvang conform de primaire begroting 2020 is. Deze actuele begroting 2021 
Orionis Walcheren past financieel binnen de kaders van de begroting van de gemeente 
Vlissingen. 

Gelet op de vereiste spoed heeft het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren aan de colleges 
van de deelnemende gemeenten gevraagd in te stemmen met het proces om zonder 
zienswijzen van de gemeenteraden een (positief) besluit te kunnen nemen ten aanzien van 
deze begroting 2021 Orionis Walcheren. Wij hebben na toetsing van de nieuwe 
ontwerpbegroting 2021 Orionis en na afstemming met de inspecteur artikel 12 en de provincie 
als toezichthouder, evenals de colleges van de gemeenten Veere en Middelburg, hiermee 
ingestemd. Duidelijk is dat de nieuwe begroting 2021 van Orionis Walcheren onder tijdsdruk is 
ontstaan en de gemeente(n) en Orionis Walcheren een passende oplossing biedt voor de 
korte termijn. 

Het college van Vlissingen heeft ingestemd met de voorliggende begroting 2021 op 
voorwaarde dat deze snel een passend vervolg krijgt met een eerste begrotingswijziging 2021 
van Orionis Walcheren. In deze begrotingswijziging moeten het verbeter- en 
besparingspotentieel uit (verdiepend) onderzoek en de concrete vervolgacties gericht op 
verzilvering hiervan zichtbaar zijn verwerkt, alsmede invulling gegeven worden aan de 
taakstelling van de gemeente Vlissingen (en andere deelnemende gemeenten) 
overeenkomstig de vastgestelde gemeentelijke begrotingen. 

Wij zien voornoemde eerste begrotingswijziging 2021 Orionis Walcheren zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk in het eerste kwartaal 2021, tegemoet. In de tussentijd zal er vanaf 01-01-2021, 
als gevolg van het preventieve toezicht van de provincie Zeeland voor 2021, door Orionis 
Walcheren gewerkt moeten gaan worden met budgetramingen. De komende tijd zal hier 
verder concreet invulling aan worden gegeven. 

Zoals eerder aangegeven is het, gelet op de noodzaak om tijdig deze begroting in te dienen, 
niet meer mogelijk gebleken om de (aangepaste) begroting 2021 Orionis via het reguliere 
besluitvormingstraject ter zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten 
voor te leggen. Middels deze raadsinformatiebrief vertrouwen wij erop u, voor nu, voldoende 
over dit begrotingsproces te hebben geïnformeerd. 

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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