GEMEENTERAAD

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
0p grond van artikel 50 van het Reglement van Orde
Het College heeft onze Raad bij brief van 22 september 2020 geïnformeerd over de
voornemens tot onderzoek naar aanscherping van de opdracht voor het bedrijfsplan van het
werkvoorzieningsschap Wedeka. Dank daarvoor.
In uw brief maakt u melding van meerdere denkbare toekomstscenario’s voor Wedeka,
waarbij ook splitsing en daarmee opheffing van Wedeka een optie is.
In het Dagblad van het Noorden (DvhN) van 6 oktober 2020 laat de directeur van Wedeka
zich, kennelijk aldus geïnterviewd en geantwoord, uit over haar voorkeursvariant van de in
uw brief benoemde opties. Daarover heeft de VVD-fractie de navolgende vragen:
1. Is de directeur van Wedeka in het stuk in het DvhN juist geciteerd?
Zo niet, wat is dan onjuist en hoe had dit wel dienen te luiden?
Er op dit moment vanuit gaande dat de directeur juist is geciteerd:
2. Welke positie heeft de directeur van Wedeka in het door u aangekondigde onderzoek?
3. Leeft bij de directeur van Wedeka de vrees haar eigen positie te moeten inleveren dan
wel deze gedegradeerd te zien worden?
4. Deelt u en/of deelt het bestuur van Wedeka de opvattingen van de directeur zoals geuit
in het DvhN?
5. Wie verricht(en) het door uw college in uw brief van 22 september jl. aangekondigde
onderzoek en aan wie rapporteert of rapporteren de onderzoeker(s)?
6. Als dit onderzoek intern door Wedeka plaatsvindt, is er dan voor het College daarmee
thans aanleiding ontstaan om het bestuur van Wedeka te verzoeken dit onderzoek
extern uit te besteden aan een onafhankelijk onderzoeksbureau?
7. Als de vorige vraag ontkennend wordt beantwoord, hoe is dan eliminatie van het
kennelijk reeds thans en zonder enig onderzoek of onderzoeksresultaat ingenomen
standpunt van de directeur ten aanzien van de toekomst van Wedeka zowel als de
onafhankelijkheid en de zuiverheid van het te houden onderzoek en van de uitkomsten
daarvan thans nog gewaarborgd?

8. Is het College voornemens er bij het bestuur van Wedeka op aan te dringen dat de
interne discussie over dit onderwerp en over toekomstige, vergelijkbare onderwerpen
waarvan op voorhand kan worden ingeschat dat deze kunnen leiden tot
bovengemiddelde maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid, voortaan intern
plaatsvinden en niet via media zoals thans wel lijkt te zijn gedaan?
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