Oproep FNV aan zes gemeenten die beslissen over Soweco

‘Zorg eerst voor een
fatsoenlijk alternatief’
Binnenkort beslissen zes gemeenten in de regio Almelo of en hoe ze verder willen
met de Gemeenschappelijke Regeling Soweco. Ze neigen naar opheffing, maar
dan? FNV-bestuurder Peter Wiechmann roept de gemeenten op om eerst te
zorgen voor een degelijk alternatief.
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dus een sterfhuisconstructie optuigen. En
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hoe je dat doet en met voldoende helder-
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voor het organiseren van een spring-
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Wat moet er volgens de FNV
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Bent u ten principale tegen het
opheffen van de GR?
‘Nee. Met een goed plan zien wij geen

komende jaren. Op dit moment ligt er

Welk plan hebben de zes
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als alternatief voor de GR?

echter geen goed alternatief op tafel, al
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Hij staat al heel lang ter discussie, de vijf-

gemeenten moeten niet de Gemeenschappelijke Regeling opheffen zonder
dat er een kraakhelder plan ligt voor de
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verre de nieuwe organisatie een bijdrage

enkel bezwaar om Soweco en de GR op te
heffen. Wat wij vrezen, is discussie over
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dan is het opheffen van de GR hetzelfde
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ven richting sociale ontwikkelbedrijven

Tijdens een recente
gemeenteraadsvergadering in
Twenterand wees wethouder
Martha van Abbema erop dat
een GR één van de minst
flexibele vormen is om leiding
te geven aan een organisatie.
Zes kapiteins op een schip werkt
niet, stelde zij.
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Wat weerhoudt de betreffende
gemeenten ervan om eerst een
degelijk plan te maken, zoals u
betoogt? Zijn ze bang dat ze
elkaar daarbij al in de haren
vliegen?

zere plek zonder dat ze de kern raakt. Het

eigenaar van bent. Het idee bestaat ech-

‘U zegt het. Ik vind dat moeilijk om te

is al langer duidelijk dat het in deze dis-

ter dat dat in een GR niet kan. En wat wil-
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doelgroep of om financiën of om de loka-
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een sentiment heerst van: “Laten we nu

le uitvoering. Waar het achter de scher-
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men om gaat, is dat het overleg tussen de

ring door vier gemeentesecretarissen.
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zes gemeenten binnen de huidige GR

Kunnen ze dan wel maatwerk leveren per
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uitermate moeizaam verloopt. Ik snap

gemeente? Waar de FNV in gelooft, is één

standige volgorde.’ ■

de GR halsoverkop opheft. De oplossing is
dat gemeenten elkaar in de uitvoeringsorganisatie de ruimte geven om hun
dienstverlening te differentiëren en om
rekening te houden met de dynamiek in
de lokale politiek. Dat is prima te organi-
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