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: Aanstellen externe informateur en starten tussentijdse informatieronde

Bijlage

: Verklaring CDA

De raad van de gemeente Hoogeveen
Constateert dat:
- er in Hoogeveen grote financiële problemen zijn;
- het college in de notitie De samenredzaamheid van Hoogeveen aangeeft die problemen denkt te kunnen
oplossen door de OZB-opbrengsten met 25% te verhogen en de eigen uitgaven met 2,5% te verlagen;
- daarnaast de onderlinge verhoudingen in de raad niet goed zijn.
Overweegt dat:
- de financiële problemen en de onderlinge verhoudingen niet in de huidige politiek-bestuurlijke situatie zijn op te
lossen;
- de door het college voorgestelde oplossingsrichting niet de juiste is om de financiële problemen aan te gaan.
Roept de raad op:
- zo snel mogelijk een externe informateur te benoemen;
- deze zomer een tussentijdse informatieronde te houden met als doel te komen tot een breed gedragen
zomerakkoord over het beste beleid en bestuur voor gemeente Hoogeveen;
- van de gesprekken van deze informatieronde openbare gespreksverslagen te maken.
En roept de wethouders op om:
- aan te blijven en na afloop van de informatieronde, op basis van het zomerakkoord, eventuele conclusies te
trekken.
Toelichting:
De afgelopen tijd hoorden we al dat er verschillende ideeën leven bij fracties over hoe het nu verder moet, maar zagen
we ook dat het lastig is om in een raadsvergadering tot goede gesprekken en consensus hierover te komen. Vandaar
deze oproep tot een tussentijdse informatieronde. Hierin kunnen al deze ideeën goed besproken worden. Door de
gespreksverslagen openbaar te maken, kan iedereen zien welke ideeën zijn ingebracht. En door als raad een externe
informateur aan te stellen, kan worden gegarandeerd dat alle fracties gelijkwaardig mee kunnen doen. Wij hopen dat de
informatieronde uitmondt in een breed gedragen zomerakkoord met afspraken over zowel het beste beleid als het
beste bestuur voor Hoogeveen. Om een soepele overgang na het reces mogelijk te maken en te voorkomen dat er per
direct een bestuurscrisis ontstaat, roepen we met deze motie de wethouders op om op hun post te blijven totdat de
informatieronde is afgerond. Voor meer informatie verwijzen we naar de verklaring van het CDA, die als bijlage bij deze
motie wordt meegestuurd.
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