AMENDEMENT
Onderwerp

: Gastvrouwen

Datum

: 25 juni 2018

Ingediend
- door

: VVD-fractie

-

naar aanleiding van

: behandeling van de kadernota 2019

De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 25 juni 2018
Kennis genomen hebbend van:
het voorstel om vooralsnog voor de inzet van gastvrouwen structureel een bedrag van € 32.000 mee te
nemen naar de begroting als financieel beslag op het begrotingssaldo
Overwegende dat:
- de gemeenteraad op 6 november 2017 bij de besluitvorming over de programmabegroting 2018-2021
heeft besloten om de pilot met de inzet van de gastvrouwen voorlopig voor 1 jaar voort te zetten en in
2018 te komen met een evaluatie ter nadere besluitvorming
- Dit was vanwege de overwegingen dat:
o de rol van de gastvrouw in principe al ingevuld zou moeten worden door de receptie;
o wachtrijen bij de receptie slechts op zeer beperkte momenten voorkomen en deze makkelijk te
beperken zijn door het tijdig openen van extra balies;
o de rol van de gastvrouw volgens opgave van het management niet is in te vullen in het kader van reintegratie en arbeidsparticipatie
o evaluatie nodig is om tot een definitief besluit te komen;
- Het niet noodzakelijk en gezien het besluit dd 6 november 2017 niet passend is om de pilot langer dan 1
jaar te laten te laten voortduren
- De evaluatie van de pilot nog niet is behandeld in de raad en hier niet op vooruit kan worden gelopen
- Het daardoor niet correct is om de inzet van de functie Gastvrouw/Gastheer structureel op te nemen in
de begroting, zonder dat er op basis van de pilotresultaten besluitvorming door de raad over heeft
plaatsgevonden
BESLUIT:
In afwachting van de evaluatie van de pilot en de daaraan gekoppelde besluitvorming over het vervolg de
opgenomen bedragen van € 32.000 te schrappen en op PM te zetten.
en gaat over tot de orde van de dag.
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