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Motie:
Motie:

Behorende bij:

Voorstel:

Afkeuren handelen wethouder
H. van Hooft GKB
Ingevolge artikel 36 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden voor de
gemeenteraad van Midden-Drenthe
raadsvergadering van 27 juni 2013
De raad besluit:
De handelwijze van wethouder H. van Hooft sterk af te
keuren.

Toelichting:
Het probleem van de schuldhulpverlening is door onze fractie reeds meerdere malen aan de
orde gesteld.
De tijdens de begrotingsbehandeling 2013 ingediende motie “Verbetering
schuldhulpverlening en mogelijk beëindigen dienstverlening GKB Assen” werd door alle niet
college partijen gesteund.
De heer Van Hooft ontraadde de motie. Hiermee heeft hij de kans laten liggen om voor de
gemeente en haar inwoners minder geld uit te geven.
Door onze fractie is tot twee maal toe een gesprek aangevraagd. In dat gesprek heeft de
heer Van Hooft zich onwelvoeglijk en beledigend uitgelaten tegenover een gast, die door ons
was uitgenodigd, terwijl de heer Van Hooft van deze uitnodiging op de hoogte was.
Om toch verder te komen hebben wij art. 41 vragen gesteld en wederom heeft de heer Van
Hooft niet conform gehandeld. Zonder excuus of opgaaf van redenen is de
beantwoordingstermijn overschreden.
Het jaarverslag van de GKB laat zien, dat er meer geld is gebruikt, meer personeel is
ingezet en de resultaten zijn teruggelopen.
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Concluderend:
Kennelijk zijn er voor de heer van Hooft motivaties die wij niet kennen om de relatie, om wat
voor reden dan ook, met de schuldhulpverlening GKB Assen , de heer Tingen, aan te
houden, zonder een mogelijkheid te onderzoeken, die voor de gemeente en de inwoners, de
belastingbetalende burger, van belang zou kunnen zijn.
Wethouder van Hooft kan beschikken over de informatie dat de schuldhulpverlening sinds
2005 ter discussie staat, waar het gaat om het rendement van slechts 12 %. De huidige 4,8
% is bijna een factor 3 minder.
Het was reeds lang bekend, dat er een beleidsplan moest komen. Het te ontwikkelen
beleidsplan is kennelijk bewust uitgesteld en er is geen vertrouwen in de juiste grondhouding
van deze wethouder van Hooft om de SHV in Midden-Drenthe goed op de rails te gaan
zetten.
Per saldo de eindverantwoordelijkheid voor de dalende resultaten van de SHV en
onvoldoende controle op de GKB en de door haar gepresenteerde resultaten.
De wethouder weigert op basis van zakelijke, bedrijfseconomische redenen te bezuinigen
waar mogelijk en te herinvesteren in betere resultaten.
De voorgeschiedenis en het huidige optreden zijn voor onze fractie van dien aard, dat wij
geen vertrouwen meer stellen in deze wethouder en daarom onze afkeuring uitspreken. Het
dienend belang voor de gemeente en haar inwoners is in het geding en het is voor ons
buitengewoon overtuigend duidelijk, dat deze wethouder hierin faalt.
Verder is het bijzonder wazig, waarom, terwijl op 1 juli 2012 de wet al was gewijzigd, er op 1
juni 2013 nog geen beleidsplan is gerealiseerd.
De fractie van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

Ch. C. de Haas
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