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Gemeentehuis Veendam – kamer directeur
Onderwerp

1.

Opening /vaststellen agenda

2.

Besluitenlijst AB d.d. 26 januari (digitaal afgedaan)
Akkoord

3.

Vaststelling Jaarstukken 2015 de Kompanjie
Vastgesteld met de kanttekening zoals vermeld in het DB verslag van 19
april jl.
Tekst uit verslag van DB 19 april 2016
Het DB besluit:
1.In te stemmen met de ontwerpjaarrekening 2015, saldo € 672.548
positief.
2.De ontwerpjaarrekening t.b.v. het geven van zienswijzen doorzenden aan
de colleges van B&W en de gemeenteraden van Veendam en Pekela.
3.Na ontvangst van de zienswijzen de ontwerprekening aan te bieden aan
het AB ter vaststelling.
4.De deelnemende gemeenten te verzoeken om de incidentele vrijval in
2015 van resp.
€ 169.053 (Pekela) en € 87.088 (Veendam) wegens het lopende project
organisatieontwikkeling/Koersdocument beschikbaar te stellen voor De
Kompanjie in verband met reeds aangegane en doorlopende verplichtingen
in 2016.
5.De deelnemende gemeenten te verzoeken om de incidentele vrijval in
2015 van resp.€ 53.526 (Pekela) en € 113.474 (Veendam) wegens het
lopende project implementatie en inrichting nieuwe zaaksysteem en
klantcontactsysteem beschikbaar te stellen voor De Kompanjie in verband
met reeds aangegane en doorlopende verplichtingen in 2016.
Kanttekening: Voor het lopende project Organisatieontwikkeling zal een
presentatie van de resultaten tot nu toe worden gegeven. Ook zal er een
overzicht van de budgetuitputting worden gepresenteerd.

Aktie

Afgesproken is dat zal worden verkend of het mogelijk is dat de Kompanjie
in de eigen begroting reserves en voorzieningen opneemt .
4.

Rondvraag
Geen

5.

Sluiting

Vastgesteld d.d. 24 mei 2016
De voorzitter,
S.B Swierstra

De secretaris (plv.),
M. Heidekamp-Prins

