AMENDEMENT

Onderwerp: Aanbevelingen rekenkamer

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen op 11 december 2013,

Overwegende dat:
•
in aanbeveling 6 wordt aangegeven dat de raad haar rol van aansturing van Punt Welzijn actief
moet invullen;
•
de aansturing door de gemeenteraad door het stellen van duidelijke doelen moet gebeuren;
•
de gemeenteraad regelmatig over de voortgang dient te worden geïnformeerd;
•
de gemeenteraad geïnformeerd dient te worden over het bereikte effect zodat dit afgezet kan
worden tegen de ter beschikking gestelde middelen;
•
de aanbeveling concreter en minder vrijblijvend dient te worden omschreven.
Overwegende voorts dat:
•
in aanbeveling 7 wordt aangegeven dat “betrokken buitenstaanders” moeten worden betrokken
bij het formuleren van doelen en gewenste effecten;
•
deze aanbeveling eveneens concreter en minder vrijblijvend dient te zijn.

Wijzigt het voorstel zodat het als volgt komt te luiden:

•
•

•

Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen 1 t/m 5 van de Rekenkamer
Weert naar aanleiding van het onderzoek “De aansturing van Punt Welzijn door de gemeente
Weert”.
Aanbeveling 6 als volgt aan te vullen: “Vul als raad je rol in de aansturing van Punt Welzijn
actief in door het formuleren van duidelijke transparante doelstellingen (SMART), het
verzoeken om regelmatig een voortgangsrapport te verstrekken en het vragen van inzicht in
het uiteindelijk bereikte effect.”
Aanbeveling 7 als volgt aan te vullen: “Betrek “betrokken buitenstaanders” bij het formuleren
van doelen en gewenste effecten door middel van het organiseren van een jaarlijks symposium
waar experts hun visie geven op de beleidsdoelstellingen van Punt Welzijn en de gewenste
maatschappelijke effecten en daarnaast het uitvoeren van marktonderzoek op terreinen
waarop Punt Welzijn actief is en dat inzicht oplevert in de behoeften van bepaalde nader te
benoemen doelgroepen in nader te benoemen wijken.”

en gaat over tot de orde van de dag.

De fractie PvdA,

M. Zaâboul

