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ONDERWERP

beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen Reglement van Orde van
ChristenUnie over "Onrust en kritiek Orionis"
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
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.
Vraag 1 (met 11 punten):
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.
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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.

Ons antwoord
In onze beantwoording beschouwen wij uw vraagstelling als één samenhangend geheel.
Het is de mening van het college dat problemen die gesignaleerd worden, zo ook binnen
een uitvoeringsorganisatie, zo concreet mogelijk moeten worden benoemd en ter tafel
worden gebracht. Wij delen uw stelling dat dit met name dient plaats te vinden via de
daarvoor geijkte kanalen, maar sluiten niet uit dat dit bij tijden ook via de media zal
plaatsvinden. Hoewel dit niet altijd gewenst is en zelfs negatieve effecten kan hebben,
moeten wij als politiek bestuurders ook transparant en eerlijk zijn naar onze inwoners en de
media.
De invulling van het huidige bestuur van gemeenschappelijke regeling (GR) Orionis
Walcheren, bestaande uit een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur (AB) met
een voorzitter uit hun midden, is heel gebruikelijk. We zien éénzelfde soort constructie ook
terug bij verschillende andere regionale GR’en waar de gemeente Vlissingen deelnemer is,
zoals bijvoorbeeld OLAZ en RUD. Als de leden van het bestuur, waaronder ook de
voorzitter, zich goed bewust zijn van mogelijke ‘dubbele petten’ en dit goed in het oog
houden, is dit naar onze mening een goed werkbare constructie. Goed beschouwd kan er
volgens ons in beginsel ook geen verschillend belang bestaan tussen de gemeente en de
GR als uitvoeringsorganisatie van de gemeente(n).
Gelet op het voorgaande ondersteunen wij niet het door u voorgesteld onderzoek naar de
mogelijkheid van het aanstellen van een onafhankelijk voorzitter binnen de GR Orionis
Walcheren.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
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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