Raadsvergadering: 28 juni 2016
Besluit: VERWORPEN

Voor (11): SP, SH, PvdA, BB en LMJ
Tegen (19): HOP, CDA VVD, D66, CU ND en GL
Stem verklaring: BB

Motie 3
Datum ingekomen
Volgnummer
Status
Registratienummer
Onderwerp:

26 juni 2016
22
VERWORPEN
E201623316

Onafhankelijk cliënten onderzoek MET

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 juni 2016 behandelen
agendapunt 22 met als onderwerp motie vreemd aan de orde van de dag –
Motie 2016-06-28 3; BB Onafhankelijk cliënten onderzoek MET
Constaterende dat:
Overwegende:
 dat er een besluit is of gaat genomen worden over de op handen zijnde contract verlenging
met MET.
 dat er slechts een intern onderzoek naar de verrichtingen van/door MET heeft
plaatsgevonden
 dat MET eenzijdig verklaart ruim voldoende te hebben gepresteerd en daarom in
aanmerking dient te komen voor een contractverlening van maximaal twee jaar
 dat door de eigen organisatie (MET) uitgevoerde onderzoek derhalve geen onafhankelijk
onderzoek genoemd kan worden, waardoor de representatieve waarde slechts met mate
aanwezig is
Spreekt uit:


Dat het college en de raad cliëntenbelangen bij elke publicatie die geweest is rondom de
zorg hoog in het vaandel heeft en dit ook actief uitdraagt

Draagt het College op:
1. een onafhankelijk cliënten-onderzoek te laten plaatsvinden onder de bij MET aangesloten
cliënten
2. hierbij ook de cliënten te benaderen die tot voor de komst van MET ondersteuning
ontvingen en daarna niet meer
3. de uitkomst hiervan aan te bieden aan de Cie MO ter bespreking en voordat tot een
definitieve contractverlenging met MET wordt overgegaan
4. dat voortaan altijd, per jaar, dient te gelden voor 'ingehuurde' partijen zoals MET
5. dat dat niets méér mag kosten
Uiteraard met begrip voor het gegeven dat dat nu door MET mogelijk niet 'op tijd' kan worden
georganiseerd
En gaat over tot de orde van de dag,
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