motie Werkbedrijf

-

besluitronde 4 maart 2020 Gemeenteraad nijmegen

Beste leden van de agendacommissie MGR, beste griffiers,
Bijgaand treffen jullie de motie 'vreemd aan de orde van de dag' aan zoals gisteren door de
Nijmeegse Raad vastgesteld. Dit nay aanleiding van het voornemen van het DB van de MGR om het
AB van de MGR op 19 maart een voorgenomen besluit te laten bekrachtigen, waarvan u in de
bijgaande link van de agenda van het AB van de MGR van 19 maart as. de details en achtergronden
aantreft onder punt 3 van de agenda.
https://r1s2. iba bs.eu/Agenda/Deta ils/RegioRVN/904edd48-8072-464a-b762-3b2ce8l7loba
Het college van B&W heeft ter vergadering nog geen standpunt ingenomen over de motie.
Namens de voorzitter van de agendacommissie MGR, Rob Albersnagel,
George van der Woude
Secretaris agendacommissie MGR
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Motie buiten de orde SP en GroenLinks: Betrek de raad bij de besluitvorming van het Werkbedrijf

Raadsvergadering: 4 maart 2020
Ie indiener: M. Sweep (SP)
2' indiener: F. Zouay (GroenLinks)
3' indiener: J. Brom (Stadspartij DNF)
De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 4 maart 2020
Constaterende, dat:
I. Aan de agendacommissie MGR meegedeeld is, dat door het dagelijks bestuur (DB) van de MGR
op 13 februari 2020 het besluit genomen is, de samenwerking tussen het Werkbedrijf Rijk van
Nijmegen (Werkbedrijf) en Blueview wat betreft de uitvoering van de WSW te intensiveren)
2. Dit besluit erop neer komt dat 500 mensen vallend onder de WSW werkzaam bij het Werkbedrijf
als groep gedetacheerd gaan worden bij Blueview met overgang van contracten met
opdrachtgevers, beschikking over de gebouwen en overige faciliteiten van het Werkbedrijf.
3. De gemeenteraad van Nijmegen noch geïnformeerd, noch geconsulteerd is over dit besluit.
4. Via de DVO 2020 noch anderszins de raad op de hoogte gesteld is van het genomen besluit of het
voornemen tot dit besluit.
5. Het reeds in het DB MGR genomen betrokken besluit op 19 maart 2020 ter bekrachtiging
voorgelegd gaat worden aan het Algemeen bestuur van de MGR.
6. De agendacommissie MGR op pas 6 april 2020 een toelichting over het besluit krijgt.
7. Dat dit betekent dat de Nijmeegse raad en de andere betrokken raden uit de regio feitelijk wel
geïnformeerd worden maar niet meer effectief kunnen sturen op hun controlerende en
kaderstellende rol.
8. Dat de eerste contouren van deze ambitie reeds besproken zijn in het Algemeen Bestuur van de
MGR op 3 oktober 2019.
9. Dat sindsdien er voldoende tijd voorhanden was de raden tijdig op de hoogte te stellen van dit
voornemen.
10. De Nijmeegse raad in het verleden herhaalde malen heeft aangedrongen op invloed van de raad op
belangrijke besluiten van het Weikbedrjf,dit via de moties "Gemeenteraad houd de handen aan
het stuur" I en II.
Overwegende, dat:
1. De raad onbekend is met de beweegredenen van dit besluit.
2. Breed, als voormalige verzorger van de WSW, bij de start van het Werkbedrijf juist geïntegreerd
is in een breder verband.
3. Het niet logisch overkomt om de activiteiten nu dan weer juist specifieker onder te brengen.
4. De raad van mening is dat de volgordelijkheid der zaken met betrekking tot dit besluit niet juist is.
5. Op grond van bovenstaande de raad onaangenaam verrast is door onderhavige besluitvorming.
6. Het een besluit is van een grote omvang en wellicht met een grote impact voor betrokken
WW'ers.
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website MGR (https://www.regiorvn.nl
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Roept het college op:
I. Als vertegenwoordiger van de Nijrneegse Gemeenteraad in het AB, het voorgenomen besluit om
de samenwerking met BlueView uit breiden te bekrachtigen, uit te stellen tot nadat de Nijmeegse
gemeenteraad geïnformeerd en geconsulteerd is.
2. Toe te zeggenn uiterste krachtsinspanning te betrachten ten einde de Raad te informeren en te
consulteren vóór het betrokken besluit ter bekrachtiging voorgelegd wordt aan het Algemeen
Bestuur MGR.
3. Toe te zeggen een uiterste krachtsinspanning te betrachten ten einde de Raad zo spoedig mogelijk
een voorstel te doen voor een tijdslijn wat betreft dit besluit, waarin de betrokkenheid van de
Raad in voldoende mate gerespecteerd wordt.
SP
M. Sweep
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F. Zomiay ,
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