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Terneuzen, 24 juni 2021
Onderwerp: raadsinformatiebijeenkomst aan-z

Beste Raad,
Graag nodigen wij u uit voor een raadsinformatiebijeenkomst over de stand van zaken rond
aan-z.
Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 1 juli 2021 in de DOW-zaal van het
Scheldetheater vanaf 19.30 uur.
In verband met de maatregelen rond Corona is deze bijeenkomst alleen toegankelijk voor
raadsleden en fractievolgers. De bijeenkomst is wel te volgen via Notubiz en de
gemeentelijke website.
Opbouw van de avond:
De bijeenkomst is opgebouwd uit drie thema’s:
A. Algemeen en organisatie
B. Financiën
C. Uitwerking aanbevelingen onderzoekscommissie
Deze thema’s zijn gebaseerd op de input zoals die door de diverse fracties van de raad is
aangeleverd.
In de presentaties, door medewerkers van aan-z en de gemeente, wordt op de gestelde
vragen ingegaan.
In de bijlage bij deze uitnodiging treft u per thema een overzicht van de aangeleverde input.
Met vriendelijke groet,

Mr. J.H.P. de Jong
raadsgriffier

A Algemeen en organisatie
Zo-net
Sp
SGP
Tnz Sterk

VVD

Zo-lekker
Tnz Serk

Hoe is de gang van zaken rond de transitie van Zo-Net en niet alleen
de laatste stand, maar ook die van vorig jaar (juridisch correct)
voortgang zo-net
Stand van zaken hbh en toelichting hoe het traject vanaf juni 2020 tot
nu toe loopt en verwacht verloop en toelichting naar toekomst met
vermelding van de uitdagingen die voorzien zijn
hoe komt het dat de verkoop van zo-net zoveel langer gaat duren
dan eerst verwacht? het zou eerst al in de loop van 2020
gebeurd zijn, is nu, medio 2021 nog niet gebeurd, bij
verschillende oorzaken graag aangeven hoeveel tijd aan welke
oorzaak toegedeeld kan worden;
hoe komt het dat de verkoop van zo-net zoveel minder gaat opleveren
dan eerst verwacht? eerst werd een duidelijke opbrengst verwacht, nu
zien we alleen maar kosten.

svz zo-lekker

Organisatie aan-z (inclusief directiefunctie)
Sp
Hoe wordt na het vertrek van van der Windt opdrachtgeverschap en
uitvoering op een professionele manier uit elkaar gehouden?
Sp
Hoe staat het nu met de kwaliteit van bedrijfsvoering en
dienstverlening?
Omgaan met bezwaren
SP
Hoe is omgegaan met de bezwaren die ingediend zijn?
Tnz Sterk
Toelichting argumentatie afwerking bezwaarschriften en vervolg
juridische juistheid beleidsregels schetsen van proces en tijdspad en
consequenties hiervan
Jeugdzorg
SGP

positie aan-z in jeugdzorglandschap

B Financien
Financiële positie aan-z
SP
Hoe is het financieel gesteld met Aan-Z?
Waarom is er na 2 jaar positief resultaat geen reserve aangelegd?
Tnz Sterk
Toelichting jaarrekening 2020
financiële situatie eerste half jaar
bezuinigingen SD en samenwerking aan-z
Voortgang jaarplan 2021
SGP
stavaza jaarplan 2021
C Uitwerking aanbevelingen raadsonderzoek
Wat wil aan-z delen met de raad
SGP
wat wil aan z delen met de raad
Stand van zaken uitwerking aanbevelingen onderzoekscommissie
SP
Wat vindt Aan-Z van de aanbevelingen van de raadscommissie? En
heeft ze daar zelf ideeën over hoe dit toe te passen
Tnz Sterk
Oppakken van de aanbevelingen o.a. overleg onderlinge
samenwerking ambtenaren- medewerkers aan-z hoe dit vorm krijgt
inclusief verwerking interviews
Planning omzetting aan z naar andere rechtsvorm

