Art 34 vragen

Schriftelijke vragen aan het College

6 November 2020

“Onrust en kritiek Orionis”
N.a.v. van div. artikelen in de maand oktober in de PZC, en in het nieuws over Orionis.







Kritiek op onderzoek naar werkleerbedrijf Orionis Walcheren:
‘Wel aandacht voor geld, niet voor mensen’
Doet Orionis het goed, wil Middelburg weten.
De drie o’s waar Orionis Walcheren van af wil: onenigheid, onrust en onzekerheid.
Vlissingen wil meer bezuiniging op Orionis dan Middelburg en Veere.
Wat vinden cliënten, doet Orionis het goed of niet?

En daarnaast de brief van 16 oktober jl. van de voorzitter van het bestuur van Orionis waar
in de voorzitter, zijn uitspraken betreurt die hij gedaan heeft van uit zijn functie als
wethouder van Vlissingen.
Vragen:
Bent u het eens met de ChristenUnie:












Dat op deze manier in het nieuws komen niet meehelpt aan een de oplossingen van
de problemen binnen Orionis.
Dat wij niet willen meemaken dat het Orionis verhaal afloopt als het Porthos verhaal.
Dat de voorzitter van Orionis dezelfde persoon is als de wethouder van Vlissingen en
deze twee petten op heeft met twee verantwoordelijkheden.
Dat het voor de voorzitter van het Orionis bestuur bijna onmogelijk is om in een
conflictsituatie of verschil van mening met gemeenten, beslissingen te nemen of uit te
voeren gezien de belangenverstrengeling van die twee bestuurlijke functies.
Dat de slager niet zijn eigen vlees moet keuren.
Dat dit wel gebeurt met deze twee petten op binnen Orionis, zie brief 16 oktober jl.
Dat een onafhankelijke voorzitter zuiverder zou zijn in deze gemeenschappelijke
regeling.
Dat deze persoon door deze twee bestuurlijke functies in een moeilijke situatie kan
komen als er conflicten of problemen ontstaan binnen Orionis en de gemeenten, en
dat wij dat eigenlijk niet van hem mogen vragen.
Is het college bereidt om te onderzoek binnen de reglementen van de
gemeenschappelijke regeling of het mogelijk is, gezamenlijk als gemeenten een
onafhankelijke voorzitter aan te stellen.
Als dat zo is aan te geven hoe gehandeld moet worden door de gemeenteraden.
En als dit met de andere gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling te
bespreken om hiertoe gezamenlijk toe over te gaan.
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