Informatie verzoek D66 aan de stuurgroep herindeling
In de Raadsgroep herindeling is meerdere malen gesproken over de werving van de
nieuwe gemeentesecretaris, het sociaal statuut en het formatieplan. De discussie
strandde op de constatering van de stuurgroep dat deze onderwerpen niet de
bevoegdheid van de raad zijn. En wat de laatste 2 punten betreft dat het binnen de
gegeven financiële kaders zal gebeuren.
De stuurgroep heeft eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden maar de raad heeft
recht op informatie en de plicht om te controleren. Afgezien daarvan is steeds
uitgesproken dat herindeling een aangelegenheid van ons allen is; herindeling doe je
samen.
D66 verzoekt de stuurgroep daarom om over de 3 bovengenoemde onderwerpen de
raadsgroep schriftelijk te informeren door dit als ingekomen stuk aan te bieden voor de
agenda.
Hieronder staat concreet voor welke Raadsgroep vergadering wij dit verzoeken en
waarom op dat moment:
 Formatieplan: in januari 2018 wordt dit vastgesteld door de stuurgroep en
gaat dan voor overleg naar de Bor. Wij willen in ieder geval voor deze
vaststelling in de Raadsgroep vergadering (zoals het nu gepland staat die
van 14 december 2017) alle informatie hierover (zoals: formatie,
argumentatie, financiële vertaling, frictiekosten) agenderen.
 Sociaal statuut; dit wordt vastgesteld in de stuurgroep eind november.
Wij willen in ieder geval vóór deze vaststelling (zoals het nu gepland staat
in de Raadsgroep van 9 november 2017) het sociaal Statuut agenderen in
de Raadsgroep inclusief de inhoudelijke en financiële toelichting en willen
wij als raadsgroep in kunnen stemmen voor zover het bepalingen over de
griffie(r) betreft.
 Werving gemeentesecretaris. In meerdere Raadsgroep vergaderingen is
afgesproken dat de nieuwe gemeentesecretaris betrokken wordt bij de
inrichting van de nieuwe organisatie, c.q. het maken van functieboek 2. De
start voor het maken van Functieboek 2 staat in de week van 18 december
2017 gepland. De benoeming van de nieuwe gemeentesecretaris staat
gepland in de eerste week van januari 2018. Als deze persoon geen
opzegtermijn heeft kan zij/hij betrokken worden bij het maken van
functieboek 2. Maar het is niet reëel om ervan uit te gaan dat deze
persoon direct beschikbaar is als gemeentesecretaris. Wij willen graag
voor de raadsgroep vergadering van juni 2017 een detailplanning waarin
tegemoet gekomen wordt aan het meerdere malen door de Raadsgroep
meegegeven kader 'de nieuwe secretaris is betrokken bij de inrichting van
de organisatie'.

