Raadsvergadering d.d. 13 januari 2015, agendapunt 9
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 13 januari 2015.
Onderwerp:

Businesscase ISD/Alescon en validatie hiervan (op verzoek
fractie GroenLinks)

Portefeuillehouder:
Op voorstel van de fractie van GroenLinks bespreken
Behandelend ambtenaar: -Doorkiesnummer:
0592-542066
E-mail adres:
oscar@rtkrk.nl
Gevraagd besluit:
Uitleg van het college en, indien gewenst, het indienen van zienswijzen
door de raad
Bijlagen:
- brief college over toekomst sociale werkvoorziening (Alescon)
- bijlage bij brief met gezamenlijke processtappen
- bijlage bij brief met eindrapport onderzoek Langendijk
- de Business case Drentsche Aa, DE NIEUWE UITVOERINGSORGANISATIE PARTICIPATIEWET
- de validatie van de business case door PWC

Toelichting
Op voorstel van de fractie van GroenLinks worden u de stukken van 9 december jl. (brief met diverse
bijlagen Businesscase ISD/Alescon en validatie hiervan) in bespreking gegeven. Deze brief met bijlagen
hebben als informatie uit/namens het college voor de gemeenteraad in de vergadering van 9 december
ter inzage gelegen.
De fractie van GroenLinks wil de ontwikkelingen rond Alescon en de ISD bespreken en de raad de
mogelijkheid geven tot het indienen van zienswijzen op de plannen en onderzoeken. Naar de mening van
de fractie van GroenLinks zijn er flinke risico’s verbonden aan de samenvoeging van Alescon en ISD en
het ontvlechten van de gemeenschappelijke regeling. De risico’s liggen zowel op financieel (de business
case) als maatschappelijk gebied. Er is veel geld gemoeid met deze plannen en zowel ISD als Alescon
zijn gemeenschappelijke regelingen van de gemeente. Dat betekent dat wij ook opdraaien voor de
financiële risico's, en daarom lijkt het ons niet meer dan logisch dat de gemeenteraad haar oordeel geeft
over deze plannen. Maatschappelijk gezien loopt een grote groep kwetsbare inwoners van onze
gemeente een flink risico. De ingreep bij Alescon en ISD loopt parallel aan de invoering en start van de
Participatie wet die al het uiterste vraagt van de betrokken medewerkers. GroenLinks constateert met een
verwijzing naar de discussie over AWERC dat sleutelen aan organisaties in deze sector tot zeer nadelige
gevolgen kan leiden voor onze participerende inwoners.
Gevraagd besluit:
Uitleg van het college en, indien gewenst, het indienen van zienswijzen door de raad.
Namens de fractie van GroenLinks,
O.D. Rietkerk, fractievoorzitter.
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