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B. Brand, C. Bruggink, , J.W.C. Aalders, L. de Haan
G.O. van Veldhuizen

Verslag dagelijks bestuur van 27 mei 2021 (reg.nr. 2021-000297)
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

A - Hamerstukken
1.

Vaststellen agenda AB 10 juni
2021

De agenda vast te stellen

2.

Vaststellen besluitenlijst AB 12
mei 2021

Vast te stellen

Vastgesteld

B – Bespreekstukken

1.

Dekkingsbronnen frictiekosten

In te stemmen met het
bijgevoegde voorstel voor het
algemeen bestuur.

Ingestemd met aanvulling in het dictum dat van het POC
fonds al €150.000,- bestemd is voor subsidie aan
Pioneering.

2.

Integrale bestuurlijke eindtoets
veranderopdracht

In te stemmen met het

Het DB is blij met het document zoals het er nu ligt en
spreekt daarvoor waardering uit aan allen die daaraan

ACTIE

PAGINA
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NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

bijgevoegde voorstel voor het
algemeen bestuur

hebben bijgedragen. Het DB stemt in met agenderen,
waarbij de volgende wijzigingen nog worden verwerkt:
- Nog een keer doorlezen op taal- en typfouten
- Bij kanttekeningen mist dat het uitgangspunt
was dat de BOK ondersteund zou worden vanuit
TBD en dat hier vanaf geweken is. Dit wordt
duidelijker opgenomen in de eindtoets.
- In hoofdstuk 13 staat dat financieel voordeel
geen uitgangspunt was. Het is niet duidelijk wat
daarmee wordt bedoeld.
- Reflectie: mbt de kernopgaven van gemeenten
moet de scherpte eruit, alle moet “veel” zijn.
Het DB wil na 10 juni een brief sturen aan het AB met
daarin het proces naar de nieuwe situatie toe. Die brief
wordt verstuurd na besluitvorming op 10 juni en
toegelicht in het AB van 10 juni. In de brief of een bijlage
daarbij, moet voor alle sporen van de verandering
duidelijk zijn hoe de nieuwe situatie eruit ziet qua
planning en overleggen. Dit zou overzichtelijk in een
matrix kunnen.

C – Rondvraag

ACTIE

De Haan

