
  

  

Betreft: Motie vreemd aan de orde van de dag, volgens artikel 28 Reglement van orde   

  

Onderwerp: Motie Vreemd aan de orde van de dag 

  

De raad van de gemeente Borsele, in vergadering bijeen op 6 oktober 2022, constaterende 

dat:  

-          Een meerderheid van de Zeeuwse gemeenteraden opdracht heeft gegeven voor een 
rekenkameronderzoek naar het proces van de beëindiging van het contract met Intervence. 
-          De Borselse raad door de raadsbrief van 15 juni jl. in kennis is gesteld van het 
onderzoek van BMC en het voornemen om tot een nieuwe vorm van governance Jeugdhulp 
Zeeland te komen. 
 

Overwegende dat:  

 -          Uit het proces van de beëindiging van het contract met Intervence als GI in Zeeland, 
lessen moeten worden getrokken; 
-          De combinatie van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp, Beschermd 
Wonen, maatschappelijke en Vrouwenopvang in Zeeland, een combinatie is, die door geen 
enkele raad is gevraagd en waarbij, zoals blijkt uit het rapportage van BMC, geen enkel 
Zeeuws raadslid is geraadpleegd; 
-          De kwaliteit, borging van de onafhankelijkheid en democratische verantwoording over 
de uitvoering van het BMC-onderzoek of andere scenario’s en varianten, die momenteel 
onderzocht worden, te wensen overlaat; 
-          De resultaten uit het gezamenlijke Rekenkameronderzoek ‘Intervence’ bekend 
moeten zijn voordat er in de bestuurscommissie een inhoudelijk gesprek over een nieuwe 
governance vorm kan worden gevoerd; 
-          Het slechts informeren van de raden aan het einde van het proces van de 
herinrichting van de governance Jeugdhulp Zeeland geen recht doet aan de kader-stellende 
rol van de raden en dit juist aan de voorkant van het proces geborgd moet zijn.   
-          Zij zich niet kan conformeren aan het proces voor herinrichting van de governance 
Jeugdhulp Zeeland. 
-          Het proces tot herinrichting pas na de rapportage uit het Rekenkameronderzoek 
‘Intervence dossier’ een bespreekbare optie kan zijn. 
 
Verzoekt het College om 
-          Bovenstaande raadsboodschap over te brengen aan de bestuurscommissie en aan alle 
andere bestuurstafels, waar de herinrichting governance Jeugdhulp Zeeland onderwerp van 
gesprek is. 
 

 En gaat over tot de orde van dag,   

 Ingediend door:   Laura Stroosnijder, PvdA    Annet van de Ree, D66 Borsele  


