MOTIE
artikel 35, lid 3 Reglement van orde
Motie over een geagendeerd onderwerp.
De raad van de gemeente De Bilt in vergadering bijeen d.d. 31 mei 2012
Onderwerp: Samenvoeging RSD en SWZ
De Raad,
gehoord de beraadslaging, overwegende
-

dat de GR zelfstandige bevoegdheden heeft die de existentie van onze burgers raken en
waarbij de raad zo betrokken mogelijk dient te zijn;
dat het een door de gemeenteraad vastgesteld uitgangspunt is om de bestuurlijke organisatie
in te richten volgens de principes van duaal bestuur;
dat het wenselijk is om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen haar kaderstellende en
controlerende rol optimaal vorm te geven;
dat het daarom onwenselijk is dat er een situatie ontstaat dat collegeleden in het Dagelijks
Bestuur verordeningen en regelingen vaststelt die vervolgens door een Algemeen Bestuur,
ook bestaande uit Collegeleden en deels zelfs dezelfde, worden beoordeeld zonder dat de
gemeenteraad van De Bilt hier vooraf een uitspraak over kan doen;

van mening dat
de gemeenteraad op de volgende wijze kaderstellend, dan wel controlerend (dus waar
mogelijk vooraf), betrokken dient te worden door de vertegenwoordigende collegeleden:
a – bij algemene kaderstelling op het gebied van Werk en Inkomen (bij beleidswijzigingen)
b – bij opstelling 4 jaarlijks strategisch beleidsplan RDWI;
c – bij de 3 voortgangsrapportages per jaar (voorjaar, najaar en afsluitende jaarrekening);
d – bij de opstelling van de jaarlijkse begroting;
e – en waarbij er tevens nadrukkelijk sprake is van een actieve informatieplicht vanuit het
College van B&W en de RDWI, bij afwijkingen in realisatie van de begroting gelijk aan de
informatieplicht tussen college en raad binnen de gemeente De Bilt;
verzoekt	
  het	
  college	
  	
  
	
  
- bij de uitvoering van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen
aldus te handelen
en gaat over tot de orde van de dag.
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