Voorstel voor burgemeester en wethouders
Datum 2 juni 2018
Onderwerp
Koers Nieuwe Entiteit Zuid
Wij willen
Blijvende zorg voor onze inwoners die zijn aangewezen op ondersteuning bij het
participeren aan de arbeidsmarkt
Wij besluiten
1. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het Koersdocument NEZ
inclusief de door hen aangedragen suggesties en aanbevelingen
2. De beantwoording van de vragen van de gemeenteraad vast te stellen
3. Twee extra informele informatiesessie te organiseren om te gemeenteraad bij te
praten over de ontvlechting en de juridische vorm van de NEZ
Want
1. De gemeenteraad heeft de wens geuit om haar suggesties en aanbevelingen bij het

koersdocument NEZ vast te leggen middels een raadsbesluit.
2. De gemeenteraad wil graag schriftelijk antwoord op de vragen gesteld tijdens het mening

vormend blok op 31 mei 2018
3. De behoefte aan meer informatie is nadrukkelijk geuit in de gemeenteraad
Maar
nvt
Achtergrond
Tijdens de bespreking van de koersnotitie van de NEZ in de gemeenteraad op 31 mei
2018 zijn er door de fracties een aantal aanbevelingen gedaan bij het koersdocument.
Deze suggesties en aanbevelingen hebben we verzameld en zijn weergegeven in bijlage
1. Daarnaast zijn er door de fracties vragen gesteld over het koersdocument, maar ook
over de ontvlechting van Alescon. Deze vragen zijn beantwoord en staan in bijlage 2.
In het raadsvoorstel is tevens een planning opgenomen van de informatie en
besluitvormingsmomenten rondom de opsplitsing van Alescon en de vorming van de
NEZ. Ten opzichte van de oorspronkelijke planning zijn een tweetal informele
informatiesessies toegevoegd.
De eerste gaat over de ontvlechting van Alescon. Het lijkt nuttig om hiervoor een extra
moment in te plannen met ondersteuning van de financiële experts en de directie van
Alescon.
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De tweede sessie gaat de juridische vorm van de NEZ. Meerdere fracties hebben
aangegeven graag vroegtijdig meegenomen te willen worden in de mogelijke keuzes.
De financiële gevolgen zijn
nvt
Alternatieven
nvt
Bijlagen
In Bijlage 1 zijn de mee te geven aanbevelingen en suggesties verwoord.
In Bijlage 2 staan de vragen die gesteld zijn tijdens het mening vormende blok in de
gemeenteraad op 31 mei 2018 met de antwoorden van het college van B&W.
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