29. INSTEMMEN MET DE JAARREKENING 1998 VAN DRECHTWERK (bijl.nr. 131).

De heer BLEIJERVELD: Mijnheer de voorzitter. Wij zijn blij dat er blijkens de jaarrekening
in ieder geval een positief saldo is, al is het
niet groot en teruggebracht tot ƒ 10.000,-. Wij zijn er ook blij mee dat ons binnenkort
een voorstel zal bereiken voor het naar beneden
bijstellen van het saldo over 1999, zodat niet al te optimistisch zal worden gerekend.
Wij zijn ons ervan bewust dat deze voorziening niet alleen voor deze gemeente maar
ook voor de omliggende gemeenten en vooral voor
de doelgroep heel noodzakelijk is. Er zal echter wel, naast de gemeentelijke bijdrage,
geprobeerd moeten worden tot een gezonde
financiële exploitatie te komen. In het stuk wordt gesteld dat de strategische
heroriëntatie waarover wordt gesproken nog niet volledig is
uitgewerkt, maar ik heb begrepen dat dit pas het begin is en er nog een grote
vervolg-reorganisatie zal worden uitgevoerd. In verband
daarmee willen wij vragen om regelmatige toezending van de toegezegde
managementrapportages, want wij willen de verdere
ontwikkelingen heel kritisch volgen.

Mevrouw DE SMOKER-VAN ANDEL: Mijnheer de voorzitter. Van deze gelegenheid wil ik
vooral gebruik maken om het college dank te
zeggen voor het bezoek aan Drechtwerk, dat onlangs voor de commissie welzijn is
georganiseerd. Wij hebben bij dit bezoek een goede
indruk gekregen van wat de reorganisatie in feite inhoudt. Tussen iets lezen wat op
papier staat en het zien van de werkelijkheid is een
groot verschil. Wij troffen bij Drechtwerk een goed op elkaar ingespeeld
managementteam aan, een prettige sfeer en een
werkvoorziening die in ieder geval op de goede weg is.

Mevrouw BOSDRIESZ (wethouder): De complimenten voor het georganiseerde bezoek
zal ik doorgeven aan mijn collega die vandaag ziek
is evenals het verzoek van de heer Bleijerveld om regelmatige toezending van de
managementrapportages. Ik zal haar vragen hierop in de
volgende commissievergadering antwoord te geven.
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en
wethouders besloten.

