motie vreemd aan de orde van de dag over Solidez
De raad in vergadering bijeen op woensdag 30 september 2015
constaterende dat:








de raad het college heeft opgedragen op de kortst mogelijk termijn
in overleg te treden met Solidez. met als doel de relatie tussen het
college en Solidez te herstellen en in afspraken te maken over de
toekomstige positie en de rol van Solidez. En over het traject dat
uitgevoerd moet worden om de huidige diensten die Solidez met
burgers en partners levert om en af te bouwen en/of op te bouwen;
Het college in een brief aan de gemeenteraad dd. 17 augustus 2015
uitspreekt “begrip te hebben voor de situatie van Solidez en de
intentie uitspreekt om mee te denken over oplossingen rondom
personeel en huisvesting maar de gevolgen van het besluit moeten
worden opgevangen in de eigen bedrijfsvoering van Solidez.”
Solidez per brief van 21 augustus 2015 de raad heeft geïnformeerd
over het met de gemeente gevoerde gesprek en de gevolgen van
het collegebesluit voor Solidez. In deze brief wordt onder andere
gepleit voor een zorgvuldige om- dan wel afbouw.
De directeur van Solidez ook tijdens de vergadering van de
commissie inwoners op 14 september 2015 de commissie heeft
geïnformeerd over de gevolgen van het collegebesluit de
subsidierelatie stop te zetten in het bijzonder voor het personeel en
de financiële positie van Solidez en meer algemeen voor het
voortbestaan van Solidez.

Overwegende dat:




de directeur van Solidez tijdens voornoemde vergadering diverse
oplossingen heeft aangedragen om de nadelige gevolgen van het
collegebesluit voor 2016 te beperken. Zoals ‘mens volgt werk’, ‘het
kopen van een of beide door Solidez af te stoten panden’ en ‘een
bijdrage te leveren in de frictiekosten’.
de directeur van Solidez ook suggesties heeft gedaan om de
nadelige gevolgen van het collegebesluit na 2016 te beperken: “In
plaats van één jaar, neemt u twee jaar de tijd voor de ‘grote
verandering’. Zo ontstaat de mogelijkheid om in de jaren 2016 en



2017 samen met u, met inwoners, met ons en met andere
dienstverleners tot een nieuwe vormgeving van het sociale domein
te komen. Dat kan mogelijk leiden tot volledige overdracht, afbouw
of ombouw van het Renkumse deel van de huidige organisatie.”
Deze laatste oplossing veel beter aansluit bij het proces in
Wageningen dat koerst op een herinrichting van het sociale domein
per 1/1/2018.

Draagt het college op:




In overleg te treden met Solidez over de door Solidez aangereikte
oplossingen en suggesties met als doel om op basis van een
gedeelde visie te bouwen aan de toekomst van lokale
dienstverlening voor het sociale domein in de jaren tot en met 2025
de raad te informeren over de uitkomsten van het overleg

en gaat over tot de orde van de dag.

