Geachte dame/heer,
Conform eerdere toezegging doe ik u bijgaande (een deel van) de informatie toekomen die ik
middels mijn eerdere Wob-verzoek ontvangen heb.
Ik ben zo vrij geweest mij te beperken tot slechts 2 documenten:
- de brief van mevr. drs. N. Koster: Besluit WOB-verzoek-kenmerk-179876.pdf;
- de rapportage van DOCK4&:
Bijlage-1-Evaluatie GR-PlusTeam-DOCK4-29-nov2019.pdf.
Betreffende die 2 documenten het volgende.
•

•

Besluit WOB-verzoek-kenmerk-179876.pdf :
Op p. 3 staat dat tot het voorstel tot opheffing van de GR PlusTeam werd besloten in de
collegevergaderingen van 8 september en 8 december 2020. Uit de lijst van aanwezigen valt
op te maken dat dhr. dr. A.J.W. Boelhouwer de enige persoon uit het college is die beide
vergaderingen aanwezig was. Gegeven de brief aan de commissaris van de Koning met op p.
4 onder "Omliggende gemeenten" de zienswijze van dhr. dr. A.J.W. Boelhouwer is mij niet
duidelijk waarom de burgemeester zich tijdens die twee collegevergaderingen niet met hand
en tand verzet heeft tegen het voorstel tot opheffing van de GR PlusTeam. Nu maakt hij
enerzijds schampere opmerkingen over "bestuurlijk Waalre" in zijn brief, en anderzijds was
hij zelf nadrukkelijk aanwezig bij (en dus heeft mede besloten over) het voorstel tot
opheffing.
Bijlage-1-Evaluatie GR-PlusTeam-DOCK4-29-nov-2019.pdf:
In het rapport van DOCK4& is men enerzijds zeer lovend over het PlusTeam en heeft
anderzijds een 7-tal verbeterpunten, waaronder:

"Oplossen van de samenwerkingsproblemen tussen CMD-W [Centrum Maatschappelijke
Dienstverlening-Waalre] en PT.”
Met betrekking tot dit punt komt DOCK4& tot het volgende advies op p. 17.
“Oplossen van de samenwerkingsproblemen tussen PT en CMD-W. Wij zien daarin twee
mogelijkheden die in onderstaande volgordelijkheid kunnen worden opgepakt. Pas als laatste optie
zien wij het opheffen van de GR:
I. Mediation. […]
II. Wisseling van personen. […wisseling van personen op managementfuncties…]
III. Uittreden uit en opheffen van de GR. […]”
Het is mij volstrekt onduidelijk waarom het college van B&W het advies van DOCK4& in eerste
instantie niet heeft opgevolgd, maar heeft besloten tot het voorstel tot opheffing van de GR
PlusTeam. Merk op dat de motivatie van het college voor de opheffing van de GR PlusTeam blijkbaar
valt onder “vertrouwelijkheid van informatie”; zie “Besluit WOB-verzoek.pdf”, p. 5, en
daarmee niet beschikbaar wordt gesteld.
Ik ben overigens blij dat het college "ten halve is gekeerd" in plaats van "ten hele gedwaald" dankzij
de gemeenteraad (en het voortschrijdende inzicht van wethouder mr. L.M. Sjouw).
Indien gewenst ben ik graag bereid u de overige bijlagen eveneens toe te zenden. Ik veronderstel dat
die inmiddels al in uw bezit zijn.
Met vriendelijke groet,

