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Geacht college,
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 30 maart 2021 heeft uw college de gemeenteraad
voorgesteld om het onderwerp “voorstel tot het opheffen van de gemeenschappelijke regeling
PlusTeam” van de agenda te halen. Het college is namelijk niet meer van plan om het plusteam te
beëindigen. Dit mede nav ernstige bezwaren en bedenken hiertegen vanuit uw gemeenteraad en
inwoners.
Laten we duidelijk zijn. De fractie van D66 is er verheugd over dat uw college heeft besloten deze
heilloze weg te verlaten en we samen met de gemeente Geldrop-Mierlo verder gaan. Uit het rapport
van RADAR-advies blijkt nadrukkelijk dat het Plusteam zowel inhoudelijk als financieel een
meerwaarde vormt voor Waalre. Ondanks de uitkomst zijn er echter nog steeds vragen over de
juistheid en zuiverheid van het gelopen proces.
Hieronder een korte tijdlijn en belangrijke momenten in dit dossier:
1. Op 1 juli 2020 laat u de gemeenteraad in een Raadsinformatie Brief (RIB) weten dat er behoefte
is aan een nader onderzoek, aanvullend op de eerder uitgevoerde evaluatie naar het Plus team
door DOCK4. In deze RIB schrijft u ook: “op dit moment voert RADAR-advies dit aanvullende
onderzoek uit voor beide gemeenten”. Dat aanvullend onderzoek zou zich mede moeten richten
op de kosten en baten van het Plusteam. In de RIB brief schrijft het college ook: “het onderzoek
wordt naar verwachting medio augustus opgeleverd. Nadat het rapport besproken is in het
Algemeen Bestuur van het Plusteam worden de resultaten van het onderzoek aan uw raad
voorgelegd”
2. Inmiddels is gebleken dat RADAR-advies al op 30 juni 2020 het onderzoek had opgeleverd. Dus
nog vóór u de RIB aan de gemeenteraad heeft verstuurd. Een terugkoppeling van de resultaten
aan de gemeenteraad heeft nooit plaatsgevonden.
Dit klemt des te meer nu later is gebleken dat de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo wel op 16
juli 2020 is geïnformeerd over het onderzoek van RADAR-advies.
3. Recent hebben wij gehoord dat het College van Waalre al begin september 2020 het besluit had
genomen om te stoppen met de GR Plusteam. Een besluit dat niet aan de gemeenteraad is
medegedeeld en ook niet in de besluitenlijst staat van het College. Kortom de gemeenteraad wist
van niets.
4. Uw college is desondanks binnen het Algemeen Bestuur van de GR Plusteam concreet gestart
met de gesprekken over de beëindiging en het proces van beëindiging. Dus nog voordat de
gemeenteraad was geïnformeerd én daartoe had besloten. Immers, het is de gemeenteraad
alleen die een besluit kan en mag nemen over het aangaan en beëindigen van een
Gemeenschappelijke Regeling. (Artikel 1 lid 2 en 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling)
5. In de informatiebrief die de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft ontvangen van hun College,
staat dat beide Colleges op 8 december 2020 hadden besloten per 1-1-2022de GR op te heffen.
Echter óók dit besluit staat niet in de besluitenlijst van het college van Waalre.

6. Pas op 14 december is de gemeenteraad van Waalre om 16.59 uur met spoed via een email
geïnformeerd. De reden hiervoor was dat opheffing van de GR diezelfde avond in de raad van
Geldrop-Mierlo op de agenda stond. Op dat moment ook is een persbericht uitgegaan over de
opheffing van het Plusteam. Nog steeds zonder dat de gemeenteraad van Waalre daar ook maar
één keer over had gesproken.
De uitkomst van het proces is bekend. De gemeenteraad van Waalre heeft nut en noodzaak van
opheffing van het Plusteam niet ingezien en uw college heeft het voorstel terug getrokken.
Desondanks vindt de fractie van D66 het zinvol om het hele proces van besluitvorming te evalueren.
Wij zijn namelijk van mening dat een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad – namelijk het
democratisch toezicht en controle op het gemeentebestuur - ernstig is gehinderd.
Om zich te krijgen of dit vaker is gebeurd én te voorkomen dat dit zich kan herhalen, is een evaluatie
van dit proces ons inziens noodzakelijk. Om deze reden hebben wij een aantal vragen aan u conform
artikel 39 van het RvO. Wij verzoeken u ons te informeren - conform art 169 en art 180 van de
gemeentewet - en alle betrokken informatie en stukken aan de gemeenteraad over te dragen
1. Waarom heeft het college het rapport van RADAR advies na het uitkomen hiervan – ondanks
toezeggingen - nooit aan de gemeenteraad voorgelegd?
2. Hoe is er door het college geoordeeld over de uitkomsten en aanbevelingen uit het rapport en
wat is daarmee gedaan?
3. Waarom heeft het college in september 2020 besloten om te stoppen met de GR Plusteam?
4. Waarom is dit besluit niet opgenomen in de besluitenlijst van het college van B&W?
5. Waarom is de gemeenteraad van Waalre niet direct op de hoogte gesteld van dit besluit?
6. Is de participatieraad om advies gevraagd vóór het college het besluit nam tot beëindiging?
7. Waarom is het besluit van 8 december 2020 niet opgenomen in de besluitenlijst van het College
van B&W
8. Zijn er meer besluiten van uw College die niet zijn/worden opgenomen in de besluitenlijst?
9. Is het vaker voorgekomen dat u besluiten neemt waar u de gemeenteraad niet over informeert
maar waar u wel een informatieplicht voor geldt danwel de goedkeuring van de gemeenteraad
voor nodig heeft?
10. Kunt u zich voorstellen dat het niet (tijdig en juist) informeren van de gemeenteraad schade
toebrengt aan het vertrouwen in het College?
Graag zien wij spoedige beantwoording van deze vragen tegemoet.
Onze fractie behoud het recht zich voor om in een later stadium nog aanvullende vragen te stellen.
Met vriendelijke groet
Namens de fractie van D66
Floris Schoots
Saskia Harks
Kees de Zeeuw
Michiel Roelofs

