MOTIE
art. 34a RvO

Voorstel B1

Naar aanleiding van de managementletter bij de ingekomen stukken.

De raad van de gemeente Borsele in vergadering bijeen d.d. 15 mei 2014

Onderwerp: voorstel tot heldere afspraken in zake GR De Bevelanden op het gebied uitvoering
(beleid), financiën, en de invloed van de raad hierop.

Overwegende dat
- Samenwerking binnen GR de Bevelanden efficiënt kan zijn en voordelen kan oplevern op het
gebied van kostenreductie, verminderen van kwetsbaarheid en het verbeteren van kwaliteit.
- De planning is om in oktober 2014 de afdeling WIZ ook bij de GR de Bevelanden onder te
brengen.
- Er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt over de invloed van de onderscheidene
gemeenteraden op de GR.
- Er nog geen begroting voor handen is waarin duidelijk wordt hoeveel de kosten per gemeente
zullen bedragen. Dat het nog onduidelijk is hoe de bezuinigingen van 10% gerealiseerd gaan
worden.
- Er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt over de financiering van de GR de Bevelanden.
- Er geen afbakening bestaat van de begrippen beleid en uitvoering in relatie tot de GR de
Bevelanden.
Roept het college op om alvorens verdere concrete stappen in deze samenwerking te zetten;

-

Zo spoedig mogelijk afspraken te maken over:
de invloed van de raad op deze gemeenschappelijke regeling.
de financiële gevolgen van de GR de Bevelanden.
de afbakening van de begrippen beleid en uitvoering in relatie tot de GR de Bevelanden.
de taakverdeling tussen enerzijds de GR de Bevelanden en anderzijds de onderscheidene
gemeenten.
Bovengenoemde afspraken ter fiattering aan de raad voor te leggen.

Stelt het college voor deze motie te sturen aan colleges en raden van de vijf deelnemende gemeenten
van de GR. Duidelijkheid te verwerven over bovenstaande alvorens verder te gaan met de invulling
van GR De Bevelanden.
en gaat over tot de orde van de dag.
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