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2165 XX  Lissserbroek 
 
 
Betreft: Verzoek om hoorzitting        Lisserbroek, 13 maart 2012 
 
 
Geachte leden van het presidium, 
 
Via deze weg verzoek ik u om een hoorzitting (zoals beschreven in artikel 25 van de Verordening op de Raadscommissie) in 
te plannen, betreffende de problemen die spelen bij het Cluster Sociale Dienstverlening. 
 
In de raadsessie van 8 maart jl. heeft mijn fractie aangegeven behoefte te hebben aan een hoorzitting, teneinde ons beter te 
kunnen informeren over de problematiek die speelt en om uiteindelijk tot een compleet politiek oordeel te kunnen komen. Mijn 
fractie acht de informatie die ons tot nu toe heeft bereikt daarvoor nog onvoldoende, bovendien roepen passages uit het Plan 
van Aanpak en de Rapportage een hoeveelheid nieuwe vragen op, naast de nog onbeantwoorde vragen. In de raadsessie, 
maar ook daarna, heeft mijn fractie van andere fracties begrepen dat eenzelfde behoefte ook bij hun aanwezig is. 
 
Uiteraard is mijn fractie gaarne bereid te participeren bij het organiseren van een hoorzitting. Wij denken daarbij aan een vorm 
zoals de raad die eerder heeft gehanteerd over de reorganisatie van de brandweer en over het jeugd- en jongerenbeleid. 
 
Mijn fractie wil in eerste instantie graag spreken met: 

1. De functionaris van Michel de Visser Advies die het onderzoek heeft gedaan en de rapportage heeft opgesteld; 
2. De ambtelijk verantwoordelijke voor de afdeling HRM; 
3. De hoogst verantwoordelijke voor arbeidsintegratie en arbeidstoeleiding van de AM Groep. 

 
Het is mogelijk dat er bij de voorbereiding van deze hoorzitting, bij ons of bij andere fracties, nog behoefte ontstaat om met 
andere functionarissen te spreken. Dat zal nog nader bepaald moeten worden. 
 
Uiteraard is de hoorzitting bedoeld voor het verkrijgen van feitelijke informatie. 
 
Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, in afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk, 
 
Namens de fractie van de HAP, 
Hoogachtend, 
 
 
Peter van Groenigen 


