Motie 1

UNANIEM AANGENOMEN

Pilot Gemeenschappelijke Regeling met inzet van Rapporteurs
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 20 mei 2021, gehoord hebbende de
beraadslagingen over het raadsvoorstel Verbonden Partijen – zes kader stellende spelregels.
Constaterende dat:
• Er onvoldoende zicht is vanuit de gemeenteraad op onze Gemeenschappelijke Regelingen en dat het
onderwerp grip op Gemeenschappelijke Regelingen al jarenlang een discussiepunt vormt en tot nu
toe maatwerk ontbreekt.
• Het duidelijk is dat de gemeenteraad meer ‘aan de voorkant’ bij de Gemeenschappelijke Regelingen
betrokken wil worden;
Overwegende dat:
• Een werkwijze met rapporteurs bij zou kunnen dragen aan meer maatwerk en meer betrokkenheid
‘aan de voorkant’ bij Gemeenschappelijke Regelingen;
• Een werkwijze vanuit het principe ‘learning by doing’ ervoor zou kunnen zorgen dat al gelijk gestart
kan worden met het inzetten van rapporteurs in een zgn. pilot voor één Gemeenschappelijke
Regeling;
• Er bovendien al regionaal wordt samengewerkt aan de invulling van een ‘rapporteurs-model’, waarbij
nog aansluiting gevonden kan worden;
• In de pilotfase te kiezen voor het onderwerp ‘werkplein’, dit omdat hiervoor in de regio ook is
gekozen;
Besluit:
1. In te stemmen met het aanwijzen van 4 raadsleden uit de Roosendaalse gemeenteraad te weten:
- Martijn Verbeek
- Peter Raijmaekers
- Wim van Oosterhout
- Annette Gepkens
Die -bij wijze van pilot- as rapporteurs in (regionale) afstemming en samenwerking, nadere invulling
gaan geven aan het rapporteursmodel vanuit het principe van learning by doing, ondersteund door
de griffie;
2. Voor deze pilot de gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant te kiezen;
3. De rapporteurs te verzoeken om een evaluatie van de pilot met conclusies en aanbevelingen voor de
zomer van 2022 aan de gemeenteraad te doen toekomen;
4. Parallel aan de pilot door de griffie een inventarisatie van ‘best practices’ uit te laten voeren bij
andere regiogemeenten, waarbij de aanbevelingen die hieruit voortkomen nog voor het zomerreces
aan de raad worden voorgelegd.
En gaat over tot de orde van de vergadering.
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