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Geachte leden van de raad,

Op 31 mei jl. heeft uw raad tijdens het interpellatiedebat over MOvactor motie 13
aangenomen. In deze motie draagt u het college op om:
• Voor de zomer een uitgebreide brief te sturen aan de raad met daarin

duidelijkheid over de opdracht;
• In deze brief een stappenplan voor 2018 op te nemen om alle problemen te

• Adresseren;
Bij het opstellen van deze plannen de medewerkers van MOvactor
nadrukkelijk te betrekken en een stem te geven;

• De raad bij te praten in september in bijvoorbeeld een raadsinformatieavond.
Hierbij worden medewerkers, vrijwilligers en gebruikers uitgenodigd voor een
open gesprek over de toekomst om na te gaan of er draagvlak is voor de

-•

voorgenomen ontwikkelingen.

Het spreekt voor zich dat wij graag met u een goed gesprek willen hebben over
de toekomstige samenwerking met MOvactor en de opdracht. In de motie wordt
voorgesteld een gesprek te organiseren tussen uw raad, medewerkers,
vrijwilligers en gebruikers van MOvactor. Wij staan sympathiek tegenover dit
voorstel, wei vragen wij ons af of dit de juiste setting is. Wij zien een risico voor
'rolonzuiverheid' en willen ons beraden hoe wij u anderszins inzicht kunnen geven
in de problematiek die op dit moment speelt bij MOvactor. Daarbij willen we niet
alleen inzicht geven in wat er speelt bij medewerkers en bezoekers, maar ook bij
partners die samenwerken met MOvactor.

Samenvattend, zullen wij uiteraard na het zomerreces een informatieavond
beleggen. Over de vorm en de deelnemers aan deze avond wordt u nog nader
geïnformeerd. Per brief zullen wij u in juli a.s. meer duiding geven over de
problematiek bij MOvactor.
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Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt contact opnemen met
Nico Kersten. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 1585 1662 of per email
n.kersten@nieuwegein.nl .
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