
   

Motie 
 

 Onderwerp Motie scheiding beleid en uitvoering 

 

Datum 14 juni 2022 

  

  

Registratienummer  

   

   
 

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 14 juni 2022 
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 
 
gehoord de beraadslagingen, 
 
Overwegende dat; 
-   Uit de stukken van Samen Twente blijkt dat de regio voornemens is om een  
    beleidsmedewerker toe te voegen aan de uitvoeringsorganisatie die voor de veertien  
    gemeenten de jeugdzorg uitvoert; 
- De raad al diverse malen heeft uitgesproken te hechten aan een absolute 

zeggenschap van afzonderlijke gemeenten op het gebied van de beleidsontwikkeling 
rond de jeugdzorg; 

-  Dit naar de mening van de raad indruist tegen de gemaakte afspraken omtrent de 
taakverdeling tussen de uitvoeringsorganisatie voor jeugdbeleid en de 
beleidsvoorbereiding door de afzonderlijk samenwerkende gemeenten; 

-  De raad er bijzonder aan hecht dat die taakverdeling scherp wordt gehouden omdat 
de raad dat van bijzonder groot belang acht voor een adequate sturing en controle 
door de afzonderlijke gemeenteraden; 

-  De aangedragen argumenten om nu toch een beleidstaak aan de 
uitvoeringsorganisatie toe te voegen niet valide zijn en een groot risico inhouden voor 
een verdere aankleding van de uitvoeringsorganisatie tot beleidsorganisatie; 

-  Onderkend wordt dat er formatie bij de samenwerkende gemeenten beschikbaar moet 
komen om de adviestaak die de gezamenlijke gemeenten hebben uit te kunnen 
voeren; 

 
Draagt het College op om: 
 
- Stevig bezwaar aan te tekenen tegen de ontwikkeling om de uitvoeringsorganisatie 

een beleidstaak toe te delen; 
- Wel in te stemmen met extra formatie maar dan door deze functionaris te plaatsen bij 

een van de aangesloten gemeenten (bij voorkeur bij één van de steden); 
- De regio duidelijk te maken dat de scheidslijn tussen uitvoering en beleid in onze 

gemeenteraad als zeer principieel wordt ervaren; 
- Het geen bezwaar hoeft te zijn als er vanuit gemeenten verschillende adviesvarianten 

worden aangeboden maar dat van de aangestelde ambtenaar mag worden verwacht 
dat hij of zij de regio daarover “hanteerbaar” adviseert; 

- Deze motie kenbaar te maken aan de andere regiogemeenten en hen te verzoeken 
om deze motie te ondersteunen; 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ingediend door: 
Fred Rijkens  



Partij van de Arbeid  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente d.d. 14 juni 2022 
De raad van Hof van Twente,  
De griffier,  de voorzitter, 
 
 
mr. A. Venema  drs. H.A.M.  Nauta-van Moorsel MPM 


