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Motie VREEMD - Onderzoek vergroten efficiency Maatschappelijke Stages

De gemeenteraad van Hengelo op 22 mei 2012 in openbare vergadering bijeen

Constaterende dat:
Tijdens de behandeling van de notitie Stand van zaken rond de uitvoering en voortgang van Maatschappelijke
stages in Hengelo - 12G20OO86 I 465324 in de commissie sociaal van 9 mei 2012 een dubbel beeld naar voren
is gekomen van enerzijds positieve resultaten en anderzijds vraagtekens over de efficiency en kosten die met
de uitvoering van de Maatschappelijke Stages (hierna Mas) gepaard gaan;
De Raad in de behandeling van genoemde notitie diverse kritische vragen heeft gesteld over de efficiency en
de kosten en door de Raad aan de wethouder diverse creatieve aanbevelingen zijn gedaan die mogelijk kunnen
leiden tot een efficientere, goedkopere en mogelijk zelfs betere uitvoering van de Mas

Van mening is dat:
Het huidige kwalitatief hoge niveau van de uitvoering van de Mas minimaal gehandhaafd dient te worden;
Dit met door de Raad aangegeven suggesties en nader te onderzoeken aanvullende ideeen mogelijk efficienter
en goedkoper georganiseerd kan worden;
Er overlap in activitcitcn tussaw Scala on Se

Draagt het college op:
Over te gaan tot het opstarten van een onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot een efficientere en
goedkopere invulling van de Mas;
Bij dit onderzoek de projectgroep Mas te betrekken;
In dit onderzoek als uitgangspunt geldt dat het huidig kwalitatief hoge niveau van de uitvoering van de Mas
gehandhaafd dient te worden;
De uitkomsten van dit onderzoek voor te leggen aan de Raad en te zijner tijd ter bespreking in de commissie
Sociaal aan te bieden.
En gaat over tot de orde van de dag.
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