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          Borne 02-07-2019 
Voorzitter, 
 
Aan het beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. het Programmaplan Organisatie Basis op Orde is 
een heel proces aan vooraf gegaan. 
Dit proces ga ik niet helemaal doorlopen. 
 
Het CDA heeft vragen gesteld en heeft hier antwoorden op gekregen die niet geheel naar 
tevredenheid waren.  
De beantwoording was onzes inziens niet af en had nog steeds de open einden. 
Open einden ten aanzien van kosten en open eind ten aanzien van een uiteindelijk resultaat.  
 
Daarom Voorzitter, is het goed dat het eerste voorstel terug is genomen en er nu in het nieuwe 
collegevoorstel een lager 1ste krediet wordt gevraagd voor een eerste stap. 
Met dit eigenlijke 2de krediet, het 1ste was 100K ter voorbereiding, stelt het de organisatie in staat om 
de nodige volgende stap in het proces De Basis Op Orde  
te zetten om van daar uit het proces verder te gaan na overleg en samenspraak met de Raad. 
 
Deze stap zien wij als CDA als een antwoord op onze vraag dat wij als Raad vaker en op tijd willen 
worden meegenomen in de te nemen stappen en de gelden die hiervoor beschikbaar zouden moeten 
worden gesteld in dit gehele proces.  
Graag willen wij van de portefeuillehouder de toezegging dat de raad op de hoogte worden 
gehouden van de resultaten. 
 
Voorzitter, 
De weg naar de Basis op Orde is een lange weg maar bij zorgvuldige en weloverwogen stappen wel 
een begaanbare weg. 
Ons advies hierbij is om vooral niet te gaan afwijken van de adviezen van het Bureau Hiemstra want 
dit zijn duidelijk adviezen en geven ons het gevoel en het vertrouwen dat we de organisatie op een 
juiste en verantwoorde wijze, stapsgewijs, kunnen veranderen. 
 
Ook het advies van de OR in dit gehele proces weegt voor het CDA zwaar en hopen ook dat zij een 
positief signaal zullen geven naar de Raad. Een signaal waaruit blijkt dat draagvlak van binnenuit de 
organisatie er is. Dit is toch wel een vereiste en een voorwaarde om dit proces te doen laten slagen. 
Voorzitter, 
Het CDA stemt in met het beschikbaar stellen van het gevraagde eerste krediet. 
 
Tot zover de 1e termijn 
 
 
 
 
 


