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De heer Van
Zuijlen
De heer Van
Zuijlen

Agenda:
Opening
Besluitenlijst:
De besluitenlijst van 28 mei 2019 ligt ter vaststelling aan u voor.
Besluit:
Met inachtneming van onderstaande twee opmerkingen wordt het verslag
vastgesteld.
-Wethouder Besseling merkt op dat bij agendapunt 3 over het onderwerp
“Voorstel huisvesting Drechterland” zijn gestelde vragen niet in het
verslag zijn opgenomen. Ook de beantwoording ontbreekt.
-De burgemeester van Stede Broec stelt een tekstuele aanpassing voor
bij agendapunt 6 over het onderwerp Projectopdracht. In het blokje
verslag opnemen: “De heer Dekker geeft een presentatie en hierna volgt
een gedachtenwisseling”. Als resultaat/afspraak opnemen: Het Dagelijks
Bestuur doet een voorstel aan het AB/afstemmingsoverleg om tot een
proces ombuigingen te komen.
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De heer Van
Zuijlen
Zaaknummer:

Ter besluitvorming:
Vaststelling SED jaarstukken 2018, 1e begrotingswijziging,
Begroting 2020
Toelichting
Op 8 april 2019 heeft het dagelijks bestuur na akkoord bovengenoemde
stukken toegezonden aan de raden om hen gelegenheid te geven hun
zienswijze te geven. Deze zienswijzen zijn ontvangen en door het DB
verwerkt.

Het algemeen bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met bovengenoemde documenten inclusief de zienswijzen en deze vast te stellen.
Concept besluit

-

akkoord met de jaarstukken SED 2018;
de jaarrekening SED 2018 vast te stellen;
akkoord met de eerste begrotingswijziging SED 2019 inclusief de
zienswijze van de raden;
de eerste begrotingswijziging SED 2019 inclusief de zienswijzen
vast te stellen;
akkoord met de begroting SED 2020 inclusief de zienswijzen van
de raden;
de begroting SED 2020 inclusief de zienswijzen vast te stellen.

Verslag
Aandachtspunt is scherp te zijn op dubbelingen bij de indexeringen.
In DL en de KBG is gevraagd de SED met rust te laten zodat zij de
ruimte hebben om de zaken op orde te brengen.
Besluit
Het AB neemt de zienswijzen voor kennisgeving aan;
Het AB heeft kennis genomen van de diverse moties;
Het AB stelt de jaarstukken SED 2018 vast;
Het AB stelt de 1e begrotingswijziging SED 2019 vast;
Het AB stelt de begroting SED 2020 vast.
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Bijlage

De heer Van
Zuijlen
Zaaknummer:

Aanwijzen plaatsvervangende leden in het DB van de SEDorganisatie
Toelichting
Het DB van 11 juni is hiermee akkoord gegaan.
Concept besluit
Aan het AB voor te stellen de wethouders mw. L. Groot (Stede Broec),
dhr. E. Struijlaart (Enkhuizen) en dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland)
voor hun gemeenten aan te wijzen als plaatsvervangende leden in het
DB van de SED-organisatie.
Verslag
Besluit
Het AB besluit conform voorstel.

De heer Van
Zuijlen

Ter informatie:
Onderwerp
Voortgang Digitalisering (spreker: Lindy Waldeck)
Toelichting
Lindy Waldeck (Projectleider Digitalisering) neemt de aanwezigen mee in
de vorderingen en de plannen rondom digitalisering.
Verslag
De aanwezigen vinden het een mooi verhaal gezien de reeds behaalde
resultaten.

Ter afsluiting:
De heer Van
Zuijlen
De heer Van
Zuijlen

Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering
De volgende AB vergadering is gepland op 24 september in Enkhuizen.
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