VERSLAG ALGEMEEN BESTUUR d.d. 26 FEBRUARI 2019
(vergadering geannuleerd, punten 4 en 5 via schriftelijke besluitvorming verwerkt)
ZAAKNUMMER: 758388
Aanwezig:
 Dhr. drs. R.A.P. Wortelboer, burgemeester Stede Broec
 Dhr. N. Slagter, wethouder Stede Broec
 Mevr. A.A.C. Groot, wethouder Stede Broec
 Dhr. drs. B. Nootebos, wethouder Stede Broec
 Mevr. A. Huisman, gemeentesecretaris Stede Broec






De heer E.A. van Zuijlen, burgemeester Enkhuizen, Voorzitter
Dhr. E. Struijlaart wethouder Enkhuizen
Dhr. drs. D. Luyckx, wethouder Enkhuizen
Mevr. E. Heutink – Wenderich, wethouder Enkhuizen
Mevr. mr. M. Schadé, gemeentesecretaris Enkhuizen







Dhr. M. Pijl, burgemeester Drechterland
Dhr. D. te Grotenhuis, wethouder Drechterland
Dhr. G. Besseling, wethouder Drechterland
Dhr. J. Broeders, wethouder Drechterland
Dhr. L. Maarleveld, gemeentesecretaris a.i. Drechterland



Dhr. J. Groenewoud, directiesecretaris w.n.

Afwezig:
Plaats: Enkhuizen
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De heer Van
Zuijlen
De heer Van
Zuijlen
De heer Van
Zuijlen

Agenda:
Opening
Besluitenlijst:
De besluitenlijst van 22 januari ligt ter vaststelling aan u voor.
Opnieuw agenderen voor de AB vergadering in maart.
Presentatie RES
Door Odile Rasch van RES Noord-Holland Noord
Voor deze vervallen presentatie wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Ter besluitvorming:
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De heer Van
Zuijlen
Zaaknummer:
737213

Huisvesting Team Uitvoering
Toelichting
Op de gemeentewerf in Stede Broec is een deel van Team Uitvoering (de
buitendienst) van de SED gevestigd. Om aan alle eisen te kunnen (blijven)
voldoen en een efficiëntere dienstverlening van het team mogelijk te
maken is het wenselijk om alle medewerkers gezamenlijk onder te
brengen op deze locatie en daarnaast het gebouw hierop in te richten
(verbouwing).
Om de besluitvorming in de toekomst te vereenvoudigen en gebruik te
kunnen maken van BTW compensatie (verbouwkosten) wordt
voorgesteld het economisch eigendom van het gedeelte dat de SED in
gebruik heeft over te dragen naar de SED organisatie.

Concept besluit
1.
Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van de
wijzigingen in de huisvestingssituatie van Team Uitvoering
(gezamenlijk onderbrengen van alle medewerkers van Team
Uitvoering op de werf in Stede Broec);
2.
In te stemmen met de bijgevoegde adviesvraag over de
huisvesting
van Team Uitvoering op de werf in Stede Broec en deze voor te
leggen aan de OR;
3.
Voorlopig in te stemmen met het bijgevoegde Advies AB.
Verslag
Besluit
Schriftelijke besluitvorming Drechterland:
Van: Leendert Maarleveld
Verzonden: dinsdag 26 februari 2019 13:33
Onderwerp: Schriftelijke besluitvorming
Om de daad bij het woord te voegen:
De AB-leden van Drechterland stemmen in beide gevallen in met de
schriftelijke afdoening en met de inhoud van het voorstel. Ik moet daar
een verzoek aan toevoegen. Dat betreft de wens om het een volgende
vergadering nog wel even te hebben over de overblijvende, maar nog wel
in gebruik zijnde werf in deze gemeente. Het ligt nl voor de hand die van
de hand te doen,. Dat kan nog niet omdat gebruik als stalling nog nodig is,
bij het ontbreken van een meer centraal gelegen alternatief. Als dat zo is
zou ook even gekeken moeten worden naar een redelijke verdeling van
de hieraan meer structureel verbonden lasten. Het college van
Drechterland gaat ervan uit dat de ruimte om daarover te spreken
aanwezig is.

Schriftelijke besluitvorming Stede Broec:
Van: Aad de Jong <aad.dejong@sed-wf.nl>
Datum: 26 februari 2019 om 13:41:32 CET
Onderwerp: Antw.: Schriftelijke besluitvorming
Goedemiddag Leendert,
Het college van Stede Broec heeft vanmorgen eveneens ingestemd met
schriftelijke afdoening van de beide agendapunten voor het AB van 26-02
inzake:
a. huisvesting team uitvoering;
b. benoeming algemeen directeur SED organisatie.
Beide voorstellen hebben de instemming van de AB leden van Stede
Broec en hebben eveneens ingestemd met schriftelijke afdoening

hiervan.

Schriftelijke besluitvorming Enkhuizen:
Van: Jan Slagter <Jan.Slagter@sed-wf.nl>
Datum: 26 februari 2019 om 13:39:49 CET
Onderwerp: Antw.: Schriftelijke besluitvorming
Leendert,
Ook het college van Enkhuizen heeft vanochtend ingestemd met beide
voorstellen (AD en werf) en de wijze van (schriftelijke) afdoening.
Met vriendelijke groet,
Jan
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De heer Van
Zuijlen
Zaaknummer:
731402

Benoeming algemeen directeur SED organisatie
Toelichting
Concept besluit
Als algemeen directeur van de SED organisatie met ingang van 1 april te
benoemen mevrouw Chantal Martha Minnaert
Verslag
Besluit
Instemming met voorstel en schriftelijke afdoening.
(Zie schriftelijke besluitvorming drie colleges hierover bij agendapunt 4)

Ter afsluiting:
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AKKOORD

Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering
De volgende AB vergadering is gepland op 26 maart 2019
Voorzitter
E.A. van Zuijlen

Algemeen directeur a.i.
L. Maarleveld
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