
 

  

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

EX ARTIKEL 41 RVO  

 

 

Datum: 9-2-2018 

 

Aan de voorzitter van de raad. 

 

 

Onderwerp: Aanbesteding werkverkeer Orionis 

 

 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

1. Is het college op de hoogte van het feit dat het vervoer van en naar Orionis per 1 maart niet 

meer door TCR gereden wordt maar via DAM Domburg? 

2. Heeft het college van de gemeente Middelburg haar fiat gegeven voor deze aanbesteding? 

3. Kan het college bevestigen dat de mensen die nu voor DAM gaan rijden conform de cao 

betaald worden en een vast contract krijgen? 

4. Is het college het met de SP en LPM eens dat als dat niet zo is, er sprake is van 

werkverdringing? 

5. Is het college het met de SP en LPM eens dat we principieel geen zaken doen met bieders op 

aanbestedingen als er sprake is van werkverdringing? 

6. Zo ja. Gaat het college dit contract ongedaan maken? 

7. Wat gaat het college concreet doen om er voor te zorgen dat er vanaf nu geen sprake is van 

werkverdringing van bedrijven die een aanbesteding gegund wordt? 

8. Zijn er op dit moment nog andere projecten in ontwikkeling die werkverdringing van 

betaalde krachten tot gevolg heeft en hoe gaat u daarvan de raad op de hoogte stellen? 

9. Gaat het in dit geval om mensen met a. een huidige WSW indicatie, b. mensen met een 

geringe afstand tot de arbeidsmarkt of c. mensen die eigenlijk regulier werk kunnen doen? 

10. Wat is het financieel voordeel van deze contractwisseling als u hierbij de oud-medewerkers 

van TCR optelt die een (aanvullende) uitkering nodig hebben? 

11. Welke kwalificatie heeft de nieuwe vervoerder? 

12. Voor welke periode geldt de nieuwe overeenkomst? 

  

 

Toelichting: 

 
Per 1 maart gaat het werkvervoer van Orionis over naar een nieuwe vervoerder, reden hiervoor is 
het tarief. 
 



Het nieuwe bedrijf genaamd DAM Domburg met domicilie in Rotterdam gaat dit vervoer rijden, dit 
heet dan DAM Domburg. 
DAM Domburg is met medewerking van de Provincie Zeeland; Gemeente Veere; VVV Walcheren en 
Orionis opgericht, met als doel het vervoeren van toeristen of toeristische groepsactiviteiten door 
werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
De fracties van de SP en LPM maken zich zorgen over het feit dat het vervoer van en naar Orionis 
altijd gereden werd door TCR. Als dit werk nu wordt uitgevoerd voor minder geld door mensen die in 
de bijstand zitten dan volgen er ontslagen in de reguliere sector, waardoor er weer nieuwe mensen 
in een uitkeringssituatie belanden. Dit is werkverdringing en kost de gemeenschap uiteindelijk meer 
geld. De SP en LPM willen graag dat mensen in de bijstand aan het werk geholpen worden maar dan 
wel volgens de reguliere cao en met een vast contract.  

 

Namens de SP fractie,       Namens de fractie LPM, 

 

 

Petroesjka Sterk       Wim Steketee 

 

 


