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De raad van de Gemeente Reusel-De Mierden in openbare vergadering bijeen op 12 maart2019;
constaterende dat:
gedurende het proces verschillende keren met diverse publieke partijen en interne actoren
is gesproken over de planvorming;
externe samenwerkingspartners nog niet zijn betrokken bij de planvorming;
het huidig 'participatiebedrijf' primair werkactiviteit biedt in de sectoren industrie,
groenvoorziening, schoonmaak en catering terwijl een deelvan de medewerkers meer
affiniteit heeft met andere werksectoren;
er nog geen structurele werkafspraken zijn met zorg- woon- en onderwijsorganisaties over
de samenwerking bij ontwikkelingsplannen bij medewerkers waardoor hun efficiënte en
effectieve ontwikkeling in basis optimaal gefaciliteerd wordt;

1.
2.
3.
4.

overwegende dat:
ondernemers, onderwijs-, woon- en zorgorganisaties samen op zullen (blijven) moeten
trekken om de maatschappelijke doelstellingen in het belang van de medewerkers te
kunnen realiseren.
met name medewerkers van de categorie C en D van het Project'van poort tot participatie'
(zie implementatieplan) ondersteuning genieten c.q. hebben genoten van gespecialiseerd
zorg-, woon- en onderwijsorganisaties welke goed zicht zullen hebben op de mate waarin
kwaliteiten van medewerkers in een bepaalde context tot zijn recht komen.

1.

2.

verzoekt het colleqe:
te bevorderen dat met externe partners op het gebied van zorg, ondenvijs en wonen
verbeterkansen in de samenwerking worden geidentificeerd en worden verwerkt in het te
ontwikkelen werkprogramma van het participatiebedrijf
en gaat over tot de orde van de dag
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De raad van de Gemeente Reusel-De Mierden, in openbare vergadering bijeen op 12 maart2019;

overwegende dat:
de ontvangen Kadernota van de GRSK slechts ten dele kaders stelt en veeleer gezien kan
worden als een soort voorbode van de begroting;
de Kadernota niet de regulier gebruikelijke índeling volgt, maar een eigen classificatie in
categorieën A, B en C, te weten:
A-voorstellen zijn onontkoombaar
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B-voorstellen zijn sterk geadviseerd door deelnemende gemeenten
C-voorstellen zijn betreffen het structureel begroten van budgetten van de afdeling
Staf die tot nu toe incidenteel begroot zijn, tot en met 2020;
de typering van categorie A: "onontkoombaar" hiermee de Kadernota feitelijk het karakter van
besluitvorming geeft;
de categorieën B. en C. worden opgenomen terwijl het onderzoek naar de
Kempensamenwerking, resp. de vorm van de GRSK, nog lopen;

besluit:
de tekst van het besluit voor zover het betreft besluitonderdeel 2. te wijzigen als volgt:
"als reactie op de Kadernota GRSK 2020 aan het AB SK kenbaar te maken dat:
een kadernota, kaderstellend moet zijn en geen opstap naar de begroting;
een indeling moet volgen die aansluit op de heersende conventies binnen de gemeentelíjke
financiën en door alle andere Verbonden Partijen ook gevolgd wordt (incidenteel, structureel
etc.);
de diverse kaders (4, B en C) uitgewerkt dienen te worden naar de consequenties die ze
hebben indien ze well niet worden uitgevoerd, zodatl.z.t. (bij de begroting) de juiste keuzes
gemaakt kunnen worden."

en gaat over tot de orde van de dag
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