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Tubbergen
MOTIE VAN Fractie GemeentebelangenAA/D

Ontvangen: 16 maart 2014

Motie nr. 2014-Bekhuis-1
Onderwerp: Governance Jeugd zorg

De Raad, in vergadering bijeen op 17 maart 2014
gehoord de beraadslaging,
Overwegende:

» d at we regionaal samenwerken op de onderwerpen die we lokaal niet of moeilijk kunnen
inrichten;
« d at er in het huidige voorstel een gedegen voorstel wordt gedaan, waarmee zelfregulerend e
aspecten zitten;
« d at, om het huidige systeem te kunnen besturen, er beleidsinformatie beschikbaar moet zijn
om te kunnen bepalen of we de juiste keuzes maken en hebben gemaakt;
» d at de pilot CJG2.0 en het uiteindelijke IOT ook informatie kan/moet voortbrengen d ie voor
ons relevant kan zijn;
« d at de beschikbare bud getten onder zware druk komen te staan;
» d at de gemeenteraadsverkiezingen het proces naar de invoeringsdatum van d e
decentralisaties kunnen verstoren;
» d at het voorbereidingsproces enorme verstoringen heeft gehad door de veranderingen in het
rijksbeleid en dat daardoor de tijdsdruk steeds verder is verhoogd.
Spreekt als zijn oordeel uit:

» d at de sturingsinformatie om het beleid in te richten nog onvoldoende voor het voetlicht
komt;
« d at de gemeenteraad period iek inzicht moet krijgen en houden in de ontwikkelingen binnen
het sociale domein;
« d at er in het huidige voorstel onvoldoende bestuurlijke hand vaten worden geboden;
» d at het niet te verwachten valt dat er lokaal voldoende beleid sinformatie beschikbaar komt
om bestuurlijke sturing te geven;
« d at we niet perse het wiel opnieuw willen uitvind en, maar dat we als gemeenteraad wel
vroegtijdig worden uitged aagd om daar iets van te vinden.
Draagt het college van burgemeester en wethouders op:

om de komende maand en in de commissievergaderingen met ons in gesprek te gaan, welke
sturingsinformatie binnen de 3 decentralisaties bestuurlijk wenselijk is.
We hebben nu nog voldoende tijd en ruimte om hiervoor voldoende tijd in te kunnen ruimen.
en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en n
Fractie Gemeentj

n/WD

G.H.
Motie:korte en gemot iveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt
t
ui gesproken
Wijze van indienen van een motie: een mot ie moet om in behandeling genomen t e kunnen worden schrift elijk bij de voorzitt er
worden ingediend (art , 34 Reglement van orde).

