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Geachte leden van de fractie D66,

U heeft tien vragen gesteld conform artikel 39 van het Reglement van Orde over de
besluitvorming rondom het Plusïeam. Met deze brief geven wij u antwoord op de
door u gestelde vragen. U vraagt daarnaast om alle betrokken informatie en stukken
aan de gemeenteraad over te dragen. De betreffende collegeadviezen van B
september 2020 en 8 december 2020 worden vertrouwelijk aan uw gemeenteraad
verzonden.
De beantwoording op uw vragen:

1.

Waarom heeft het college het rapport van RADAR advies na het
uitkomen hiervan - ondanks toezeggingen - nooit aan de
gemeenteraad voorgelegd?
Op 74 juli 2020 is het rapport van RADAR-advies aan de gemeenteraad
verzonden met een korte raadsinformatiebrief.

2.

Hoe is er door het college geoordeeld over de uitkomsten en
aanbevelingen uit het rapport en wat is daarmee gedaan?
Op 9 juli 2020 is het rapport van RADAR Advies besproken in het algemeen
bestuur van het PlusTeam. Het RADAR Advies (blz. 64, bijlage 2) geeft twee
scenario's.
1. Het beheersen van de werkdruk binnen de huidige GR
2. Het opheffen van de GR om per gemeente afzonderlijk verder te gaan

Het RADAR advies pleit voor scenario 1 (beheersen werkdruk) en doet 4
aanbevelingen:
- Herijk de visie op het PlusTeam
- Breng de samenwerkingsissues breder in kaart
- Zet een werkgroep op
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Breng de maatschappelijke kosten-baten van het CMD in kaart,
Het algemeen bestuur besluit in de vergadering van 9 juli 2002 om aan het
PlusTeam en de twee gemeentelijke organisaties opdracht gegeven om
beide scenario's van het RADAR rapport gezamenlijk te onderzoeken en in
beeld te brengen wat de consequenties zijn voor de 3 organisaties.
(Geld rop-Mierlo, Waalre, PlusTeam),
Op B september besluit het college van B&W van de gemeente Waalre aan de
DB leden van het PlusTeam voor te stellen vanwege de
samenwerkingsproblemen in combinatie met de relatief hoge kosten van het
PlusTeam, de GR PlusTeam te ontvlechten. Op 10 september neemt het AB van
het PlusTeam nog niet het besluit tot ontvlechting, maar wel dat er een extern
adviseur (Tim Robbe) wordt ingehuurd om de diverse scenario's financieel uit te
werken, Op basis van dit advies neemt het college in december 2020 het besluit
om aan de raad toestemming te vragen uit de GR PlusTeam te stappen.
Het college heeft op B december 2O2O besloten aan de raad in zijn vergadering
van 2 februari 2021 toestemming te vragen de GR Plusteam per 1januari2022
op te heffen.

3.

Waarom heeft het college in september 2O2O besloten om te stoppen
met de GR Plusteam?
Het college heeft op B september 2O2O besloten aan het DB van het PlusTeam
voor te stellen de GR PlusTeam te ontvlechten en een onafhankelijk extern
adviseur dit te laten begeleiden. Het DB heeft op 10 september 2020 niet
besloten tot ontvlechting, maar wel tot het laten uitwerken van de diverse
financiële scenario's door een extern adviseur.
Het college heeft dit besloten op basis van de volgende argumenten en
kanttekeningen.

Argumenten'samen doorgaan'
- Er is een brede deskundigheid aanwezig binnen het PlusTeam. Medewerkers
hebben veel ervaring met zeer complexe problematiek en multiproblem
situaties
- Het maatschappelijk rendement bij casuïstiek die opgepakt wordt door het
PlusTeam is hoog.
Arg

u
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menten'ontvechten'
Er bestaan praktische verschillen in de uitvoering tussen het PlusTeam
en de gemeente Waalre én het PlusTeam en de gemeente GeldropMierlo.
Er is geen sprake meer van een gezamenlijke koers
Het CMD Waalre draagt weinig casuïstiek over aan het PlusTeam
De samenwerkingsproblematiek tussen het PlusTeam en de gemeente
Waalre is geëscaleerd
De huidige GR heeft geen langlopende verplichtingen of vermogen, dus
bij opheffing kan de GR zich concentreren op de overdracht van cliënt
dossiers en het verdelen van personeel
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Kanttekeningen'sa men doorgaan'
- Samenwerkingsproblemen moeten opgelostworden
- De werkdruk van het PlusTeam is een groot probleem dat opgelost moet
worden

Kanttekeningen'niet samen doorgaan'
- Uitbreiding van het huidige CMD Waalre (qua formatie) en herziening
van de huidige CMD structuur is noodzakelijk
- Het opheffen van de GR heeft consequenties op financieel,
arbeidsrechtelijk en juridisch vlak. Daarnaast moet er overdracht van
cliëntdossiers plaatsvinden.
- De uiteindelijke uitkomsten van de besluitvorming door beide colleges en
gemeenteraden kan per gemeente van elkaar verschillen.

4. Waarom is dit besluit niet opgenomen in de besluitenlijst van het
college van B&W?

Het besluit is vertrouwelijk genomen om niet in een stadium waarin nog geen
definitieve besluitvorming door het bestuur van het Plusïeam had
plaatsgevonden onnodig onrust te creëren bij inwoners en personeel.

5. Waarom is de gemeenteraad van Waalre niet direct
gesteld van dit besluit?

op de hoogte

Het is voor het college niet te achterhalen waarom dit zo is gelopen. Wij
betreuren het dat de gemeenteraad niet tijdig is geïnformeerd.

6. Is de participatieraad

om advies gevraagd vóór het college het besluit

nam tot beëindiging?

Nee, de participatieraad is betrokken na het besluit van het college van 8
december 2O2O.

7. Waarom is het besluit van 8 december 2O2O niet opgenomen in de
besluitenlijst van het College van B&.

Omdat we het van belang achtten dat de gemeenteraden van Waalre en
Geldrop-Mierlo gelijktijdig werden geïnformeerd.

8. Zijn er meer besluiten van uw College die niet zijnlworden
in de besluitenlijst?

opgenomen

Besluiten worden vertrouwelijk genomen op basis van de WOB artikel 10 en 11.
Over het algemeen alleen als het gaat om vertrouwelijke concurrentiegevoelige
informatie, bijvoorbeeld een inkoopstrategie en/of tarieven of bijvoorbeeld als
het gaat om een vertrouwelijke kwestie rondom personeel,

9. Is het vaker voorgekomen dat u besluiten neemt waar u de
gemeenteraad niet over informeert maar waar u wel een

3

T: O4O

-

Koningin Julianalaan 19,, Postbus 1O.OOO, 5580 GA Waalre
22 82 5OO, E: gemeente@waalre.nl, W: vwrw.waalre.nl, t: @Waalregemeente

informatieplicht voor geldt danwel de goedkeuring van de
gemeenteraad voor nodig heeft?
Wij zijn gecommitteerd aan onze informatieplicht aan de gemeenteraad. Wij
betreuren het dan ook dat de raad niet goed is betrokken geweest bij de
besluitvorming rondom het PlusTeam.

10.Kunt u zich voorstellen dat het niet (tijdig en juist) informeren van de
gemeenteraad schade toebrengt aan het vertrouwen in het College?
Ja, met u hechten wij veel belang aan het tijdig betrekken en juist informeren
van de gemeenteraad,
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wetho

van Waal
Waarn

G

drs. R.L. Franken

Boelhouwer
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