Betreft

:

Besluitenlijst - Algemeen Bestuur

Datum

:

23 april 2013

Tijd

:

17.00 uur -18.00 uur

Aanwezige
Leden

:

Dhr. J. van Nieukerken (secr.), dhr. A. Meijerman (vz), dhr. J. van Mannekes, Dhr.
H. Hemmes, dhr. K. Steenhuis, dhr. B. Wierenga, dhr. H.J. Schmaal.

Afwezig
Aanvullend

:
:

Dhr. M. Schollema, Mw. A. Duit
Mw. M. Heidekamp (plv. secr.; verslag); J. Blom (inkoop) en M. Boersema (CZ)
m.b.t. agendapunt 9

actie
door
1.

Opening

2.

Vaststelling agenda
Agendapunt 9 is eerder behandeld in verband met de aanwezigheid van 2
gasten voor de presentatie daarvan.

3.

Mededelingen

4.

(Concept) Besluitenlijst AB vergadering d.d. 19 december 2012
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

5.

Termijn voorzitterschap DB/AB
Op voordracht van het DB wordt voorgesteld een nieuwe termijn overeen te
komen voor het voorzitterschap DB/AB en dhr. A. Meijerman voor te dragen
deze termijn te vervullen tot 1-2-2015.
Wijziging samenstelling DB
Per 1 mei zal dhr. H.J. Schmaal terugtreden als vertegenwoordigend DB-lid
voor de gemeente Veendam. In zijn plaats wordt dhr. B. Wierenga benoemd
tot lid van het DB.

6.

Reglementen van Orde (301307799)
Het AB besluit de reglementen van orde voor DB en AB vergaderingen vast te
stellen.

7.

Jaarrekening 2012
Het AB gaat akkoord met de Jaarrekening 2012 en zal deze via de Colleges van
B&W voor zienswijze behandeling voorleggen aan de Raden van de gemeenten
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8.

9.

Pekela en Veendam
Het college van de gemeente Veendam heeft – met volledige instemming van
het college van Pekela - als zienswijze dat de tekorten op gerealiseerde KDuren met het in 2012 gerealiseerde rekeningresultaat gecompenseerd dient te
worden. In 2013 wordt in het kader van de proefverrekening een nadere
analyse gevraagd van begrote en gerealiseerde uren waarin e.e.a. verwerkt zal
worden.
Verzelfstandiging ICT dienstverlening / GRID NV (201308477)
Het AB heeft geen zienswijze op het voorgenomen DB besluit. Gelet op de
discussie rondom de bevoegdheidsverdeling zoals die in de raad van de
gemeente Veendam aan de orde is geweest, wordt het voorgenomen besluit
ter kennisneming en consultatie voorgelegd aan de colleges en raden van
beide gemeenten.
Informatie nieuwe wetgeving aanbesteding en effecten inkoopbeleid
Over dit onderwerp is voorlichting verstrekt door de heren Blom (inkoop) en
Boersema (concern zaken). Aangegeven wordt dat de te maken strategische
keuzes rondom inkoop nadrukkelijk als bestuurlijke keuzes dienen te worden
gezien. Voor de ingestelde projectleider zal een bestuurlijk opdrachtgever
worden aangewezen.
De 3 organisaties dienen afzonderlijk bestuurlijke keuzes voorgelegd te krijgen.
Uiteraard dienen welde mogelijkheden en effecten van harmonisatievoordelen
inzichtelijk te worden gemaakt.

10. Rondvraag
11. Sluiting
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