AMENDEMENT
Raadsvergadering: 5 juli 2017
Onderwerp: Onderzoeksrapport enquêtecommissie
Raadsvoorstelnummer: Z/15/242048
Toelichting:
De raad van de gemeente Zevenaar heeft opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een
Raadsenquête P&O in de gemeente Zevenaar. De enquêtecommissie is zorgvuldig te werk gegaan
en heeft op uitstekende wijze en met grote inspanning deze moeilijke en beladen taak afgerond.
Daarbij is het eindrapport met een raadsvoorstel en raadsbesluit voorgelegd. De raad van Zevenaar
vindt dat zij voor het rapport en hun inzet grote waardering verdient! In de commissie middelen in
juni jl. is het rapport en raadsvoorstel en raadsbesluit besproken.
Eerst nadat er in de commissie over is gesproken is, conform de gemaakte afspraken, de
bestuurlijke reactie op het rapport Raadsenquête P&O Zevenaar ingewacht. De raad van Zevenaar
is blij met de inhoudelijke reactie van het college op het eindrapport en de wijze waaruit zij aangeeft
eruit te willen komen en te willen leren.
In het raadsbesluit zijn een drietal zaken opgenomen. Punt 3 daarvan is: het college opdracht
geven hier uitvoering aan te geven. In de bestuurlijke reactie van het college op het rapport geeft
zij bij punt 5 aan: Naar een plan van aanpak. Het lijkt verstandig hierover afspraken te maken,
immers:




er is een raadswerkgroep bezig met de herindeling die ook ideeën heeft over de
positionering van P&O na de herindeling;
de raad heeft ideeën over checks and balances, de wijze van informatieplicht etc.;
het college heeft ideeën over hoe beter invulling kan worden gegeven aan de
positionering van P&O in de nieuwe organisatie enz.

Op grond van het voorgaande is het verstandig nu geen concrete uitspraken te doen over de wijze
waarop invulling moet worden gegeven aan het onderschrijven en overnemen van de
aanbevelingen. De raad stelt het college voor, zonder als raad op de stoel van college te willen gaan
zitten, bij de voorbereiding van het raadsvoorstel derden te betrekken.
Voorgesteld wordt:
Aan punt 3 van het raadsbesluit toe te voegen:
Hiertoe zal het college samen met een vertegenwoordiger vanuit de stuurgroep herindeling, de
voorzitter van de MR (indien de MR dit wil) en een lid van de gemeenteraad van Zevenaar en
Rijnwaarden (indien de gemeenteraad van Rijnwaarden dit wil) met een voorstel naar de raden
komen. Nu, daarop vooruitlopend, geen concrete uitspraken te doen over de wijze waarop invulling
moet worden gegeven aan het realiseren van de aanbevelingen.
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