Intergemeentelijke samenwerking Pekela & Veendam
Concept Besluitenlijst Algemeen Bestuur
Leden:
Voorzitter: dhr. A. Meijerman, Secretaris: dhr. J. Th. van Nieukerken
Dhr. M. Schollema, dhr. H. Hemmes, mw. A. Duit, dhr J. van Mannekes
Dhr. HJ. Schmaal, dhr. B. Wierenga, dhr. K. Steenhuis
Niet leden:
Mw. A. Ganzevoort en mw. M. Heidekamp-Prins
Vaststelling besluiten n.a.v. vergadering d.d. 10 juli 2012:
Onderwerp
Besluitenlijst d.d. 17 april 2012

Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Jaarrekening 2011
De Kompanjie

Het AB besluit - onder voorbehoud van zienswijze afhandeling
gemeenteraad Pekela d.d. 10 juli 2012 - de Jaarrekening 2011 vast te
stellen
Het saldo na bestemming te bepalen op € 174.649,-Het accountantsverslag Jaarrekening 2011 van de accountant E&Y voor
kennisgeving aan te nemen.

Begroting 2013
De Kompanjie

Delegatiebesluit n.a.v.
e
1 wijzigingsbesluit
Gemeenschappelijke Regeling

Het AB besluit - onder voorbehoud van zienswijze afhandeling
gemeenteraad Pekela d.d. 10 juli 2012 - de Begroting 2013 vast te stellen
en akkoord te gaan met de meerjarenbegroting 2014-2016
Onder voorbehoud toestemming gemeenteraad Pekela d.d. 10 juli 2012,
e
zal de 1 wijziging GR vervolgens definitief worden vastgesteld door de
Colleges van B&W gemeenten Pekela en Veendam.
e
Het AB stemt in met het delegatiebesluit door de 1 wijzigingen GR.
Het DB wordt verzocht in de eerstvolgende vergadering - met
inachtneming van het nieuwe delegatiebesluit - waar nodig DB besluiten
opnieuw vast te stellen.

OGD
Het AB gaat akkoord met de instemming van het DB op de beslispunten
OGD. Op verzoek van het AB zal bij de beslispunt 1.1 nog toegevoegd
worden dat het oneven aantal leden van de RVC dient te bestaan uit
tenminste een bestuurder en een gemeentesecretaris uit verschillende
gemeenten, aangevuld met externe(n).
E.e.a. dient nog uitgewerkt te worden in nog op te stellen Statuten. Deze
Statuten zullen ter vaststelling worden aangeboden aan de diverse gremia.
Integriteit
Het AB gaat akkoord met de nota “Integriteit de Kompanjie”. De nota zal
eveneens ter vaststelling worden aangeboden aan de Colleges van B&W
gemeenten Veendam en Pekela t.b.v. de medewerkers die in dienst zijn
van de gemeente Veendam of de gemeente Pekela.

Vastgesteld d.d. ….. 2012 (vast te stellen
bij eerstvolgende AB-vergadering)
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J. Th. Van Nieukerken

