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M O T I E 2013-12-IV
(vreemd aan de orde van de dag)
Onderwerp: inschakeling Stichting Sezen, Bascole en Sezen Academy
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 9-12-2013;
gehoord de beraadslagingen;
overwegende dat
1. de gemeente contextgedreven gedifferentieerd wil werken en zich passend wil
organiseren;
2. om dit te bereiken sinds 2012 voor training en begeleiding van de benodigde
transformatie Stichting Sezen, Bascole en Sezen Academy inschakelt;
3. in memo 2 voortgang traject ‘Sezen’ d.d. 28 november 2012 wordt aangegeven
dat een transformatieproces een duur van 2,5-3 jaar kent, maar dat het bij
Noordoostpolder sneller gaat;
4. voor passend organiseren € 50.000 wederom in de begroting is opgenomen;
5. betreffende trainingsbedragen niet traceerbaar zijn in de begroting,
van mening dat
1. er weliswaar een bepaald bewust zijn ten aanzien van contextgedreven werken is
ontstaan, maar dat gemeente Noordoostpolder na twee jaar op verschillende
terreinen nog steeds te vaak een onvermogen laat zien in het kader van
contextgedreven gedifferentieerd werken en passend organiseren;
2. actuele voorbeelden hiervan getuigen zoals de aanpak van de bevordering van het
samengaan van de twee media-instellingen, de aanpak van en de uitkomst
daarvan in de Verordening paracommercie 2013 en de verbouwereerdheid en het
onbegrip van de gemeente ten aanzien van de kritiek van bewoners EmmeloordCentrum op het verkeersplan;
3. de leergang die één van de wethouders bij Stichting Sezen Academy heeft
gevolgd niets heeft uitgehaald, noch in termen van effecten van het belang dat de
kennis van de leergang specifiek voor de organisatie interessant is, noch in
termen van effecten van het belang dat er voldoende kennis aanwezig is binnen
het college over de nieuwe werkwijze, noch in termen van het scherp houden van
het college op de specifieke rol van de bestuurder in het transformatieproces;
4. de door de directie van Sezen gesignaleerde ‘geëxplodeerdheid in effectiviteit’ niet
te constateren is.
roept het college op
1. het contract met Stichting Sezen/Bascole/Sezen Academy zo spoedig mogelijk te
beëindigen;
2. de financiële consequenties hiervan te verwerken in de begroting 2014
en gaat over tot de orde van de dag.
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