Betreft

:

Besluitenlijst - Algemeen Bestuur

Datum

:

7 juli 2014

Tijd

:

13.30-14.30 uur commissiekamer Pekela

Aanwezigen
Leden

:
:

Voorzitter: dhr. M.Schollema , Secretaris: mw. S.Gerritsen,
dhr.S.Swierstra, dhr. J. Velema, dhr. A.Hammenga, mw. A.Duit , dhr.J.van
Mannekes, dhr.H.Hemmes

Afwezig

:

Dhr. H.J. Schmaal, mw. A. Duit

Aanvullend

:

A. Swart (AB Veendam), J. v.d. Woude (GS Pekela), M. Heidekamp
(plv.secr.)

actie
door
1.

Opening/vaststelling agenda
Dit is het eerste formele AB-overleg in de nieuwe samenstelling na de
installatie van het college van Veendam. Nieuw in het AB zijn de
heren Hammenga en Velema. Op basis van de GR De Kompanjie is
het aantal AB-leden vanuit beide gemeenten gelijk. Om die reden is
vanuit het college van Veendam niet het voltallige college lid van het
AB. Wethouder Wierenga treedt terug als AB-lid en zal in
voorkomende gevallen als plaatsvervangend AB-lid optreden.
De nieuwe AB-leden vanuit de gemeente Veendam worden van harte
welkom geheten door de voorzitter.

2.
3.

Mededelingen
Verslag 23 december 2013
Wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Jaarrekening De Kompanjie 2013(201412385
De jaarrekening 2013 GR De Kompanjie vast te stellen
De jaarrekening 2013 GR De Kompanjie vóór 15 juli 2014 toe te
zenden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen

5

Begroting De Kompanjie 2015(201412387)
De begroting 2015 GR De Kompanjie vast te stellen
De begroting 2015 GR De Kompanjie voor 15 juli 2014 toe te zenden
aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen

1

einddatum

6

Koers(201413037)
1. Het (bijgaand) Koersdocument om te komen tot een
organisatieverandering en de kaders daarvoor als voorgenomen
besluit vast te stellen;
2. dit voorgenomen besluit in het kader van het adviesrecht voor te
leggen aan de OR en het GO te informeren;
3. op basis van dit voorgenomen besluit de organisatiestructuur en
detailstructuur nader uit te werken;
4. het Dagelijks Bestuur te mandateren de nadere uitwerking van de
organisatiestructuur en de detailstructuur vorm te geven en de
organisatieverandering in gang te zetten;
5. een voorlopig budget organisatieontwikkeling van € 680.000 ter
beschikking te stellen vooruitlopend op het nader te bepalen
frictiebudget voor de implementatie;
6. ter dekking van het voorlopige budget organisatieontwikkeling aan
de colleges voor te stellen € 400.000 van de bij beide gemeenten nog
beschikbare reserves voor Organisatie Ontwikkeling P/V aan te
wenden en het resterende bedrag van € 280.000 als meerkosten bij
de deelnemende gemeenten in rekening te brengen;
7. de communicatie richting medewerkers, OR en GO door het
Dagelijks Bestuur te laten plaatsvinden

7

Benoeming AD (201408169)
Mevrouw S.W.T. Gerritsen voor de periode van een half jaar in te
huren voor 32 uur per week voor de functie van Algemeen Directeur.

8
9

Rondvraag
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting

Vastgesteld in de openbare vergadering van

2014

De voorzitter,

de secretaris,

M. Schollema

S.M.T. Gerritsen

2

