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1.

Opening /vaststellen agenda

2.

Besluitenlijst AB d.d. 28 april 2015
Digitaal afgedaan.

3.

a-AB voorstel inrichtingsplannen/financiële consequenties
b-Inrichtingsplannen
c-Overzicht tijdelijk personeel
De secretaris geeft een samenvatting in het verlengde van de presentatie
over de inrichtingsplannen en de financiële consequenties.
Het vaststellen en implementeren van de detailstructuur binnen de kaders
van de inrichtingsplannen zorgt er voor dat de Kompanjie de komende jaren
de opgedragen taken op het gewenste niveau kan
uitvoeren en dat er wordt voldaan aan de reeds opgelegde taakstelling vanaf
2014. Op een aantal punten binnen de inrichtingsplannen is aangegeven dat
het tempo van veranderingen en krimp op sommige onderdelen
waarschijnlijk te voortvarend wordt opgepakt. Bij een lager tempo zullen de
kosten ten opzichte van het huidige voorstel toenemen.
Daarom is het van belang dat er monitoring zal plaatsvinden vanaf de
implementatie van de inrichtingsplannen en dat er tussentijds
gerapporteerd wordt aan het bestuur.
Tot 1 juli 2016 is de inzet van tijdelijk personeel noodzakelijk. Deze periode
is nodig om voldoende ruimte te scheppen na 1 juli 2016 om
een goede invulling van de formatie en een definitieve afbouw van de inzet
van tijdelijk personeel te realiseren.

Aktie

Om de overgang naar de nieuwe inrichting van de eenheden goed te laten
verlopen is een frictiebudget nodig in de periode 2016-2019.
Het frictiebudget zal worden aangevraagd bij beide gemeenten.
De financiële situatie van zowel de gemeente Pekela als de gemeente
Veendam is zorgelijk. Hier zal in gezamenlijkheid beoordeeld moeten
worden hoe het bezuinigingstraject in relatie tot de Kompanjie vorm moet
gaan krijgen.
Niet alle portefeuillehouders zijn in dezelfde mate betrokken geweest bij het
opstellen van de inrichtingsplannen. Hierdoor is een aantal kansen voor
dekkingsmogelijkheden niet besproken. Dit zal worden meegenomen in het
bezuinigingstraject.
Het budget tijdelijk inhuur 2015 kan verlaagd worden indien per direct
wordt over gegaan tot structurele invulling van vacatures, waarop in dit
voorstel tijdelijk wordt ingehuurd. In het verlengde hiervan en binnen de
kaders van de inrichtingsplannen zal ook de invulling van de functie
algemeen directeur beoordeeld moeten worden.
Het AB besluit:
De inrichtingsplannen als voorgenomen besluit vast te stellen inclusief de
financiële consequenties:
- Tijdelijke inhuur voor de periode 1-7-2015 tot 1-1-2016
- Tijdelijke inhuur voor de periode 1-1-2016 tot 1-7-2016
- Frictiebudget voor de periode 2016-2019
- Structurele dekking vaste formatie volgens de inrichtingsplannen
-De financiële consequenties opnemen in de Voorjaarsnota 2015
van de deelnemende gemeenten en opnemen in de begroting 2015
na wijziging en de begroting 2016 en volgend van de Kompanjie.
-De vacatures binnen de kaders van de inrichtingsplannen open te stellen.
- Vanaf de implementatie het proces te monitoren en tussentijds
het bestuur informeren.
- Het voorgenomen besluit in het kader van het adviesrecht conform de
WOR voorleggen aan de OR.
- Het Dagelijks Bestuur te mandateren de implementatie van dit besluit
te realiseren
4.

Budget verzuimvervanging
Het AB besluit:
-Een structureel budget van € 600.000,- voor verzuimvervanging op te
nemen in de begroting van de Kompanjie per 1-1-2016.
-De structurele financiële consequenties van € 200.000,- voor de gemeente
Pekela en van € 400.000,- voor de gemeente Veendam mee te nemen als
structurele extra bijdrage aan de Kompanjie (ingaande begroting 2016) in de
voorjaarsnota van beide gemeenten.

5.

Rondvraag

6.

Sluiting

