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VERSLAG ALGEMEEN BESTUUR d.d. 17 DECEMBER 2019
ZAAKNUMMER: 758406
Aanwezig:

 Dhr. N. Slagter, wethouder Stede Broec
 Mevr. A.A.C. Groot, wethouder Stede Broec
 Dhr. B. Nootebos, wethouder Stede Broec
 Mevr. A. Huisman, gemeentesecretaris Stede Broec





Dhr. E.A. van Zuijlen, burgemeester Enkhuizen, Voorzitter
Dhr. E. Struijlaart wethouder Enkhuizen
Dhr. D. Luyckx, wethouder Enkhuizen
Mevr. E. Heutink – Wenderich, wethouder Enkhuizen






Dhr. M. Pijl, burgemeester Drechterland
Dhr. D. te Grotenhuis, wethouder Drechterland
Dhr. J. Broeders, wethouder Drechterland
Mevr. C.M. Minnaert, gemeentesecretaris Drechterland



Dhr. J. Groenewoud, bestuurs- en managementsecretaris

Afwezig:
 Dhr. R.A.P. Wortelboer, burgemeester Stede Broec
 Mevr. M. Schadé, gemeentesecretaris Enkhuizen
 Mevr. Y. Roos-Bakker, wethouder Drechterland

Plaats: Stede Broec, raadzaal, tijdstip: 13.30 – 15.00 uur.
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De heer Van
Zuijlen
De heer Van
Zuijlen

Agenda:
Opening
Besluitenlijst:
De besluitenlijst van 29 oktober ligt ter vaststelling aan u voor.
Besluit:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Gasten:

3
Bijlage

De heer Van
Zuijlen
Zaaknummer:
813854

Ter besluitvorming:
Najaarsnota SED 2019
Toelichting
In de financiële verordening van de SED organisatie is in artikel 4
geregeld dat het dagelijks bestuur in een tussenrapportage het
algemeen bestuur informeert over de realisatie van de begroting en
eventuele afwijkingen op de begroting, en zo nodig voorstellen doet aan
het algemeen bestuur ter actualisatie van de begroting.
Bijgevoegd is de najaarsnota 2019.
De financiële gevolgen van de najaarsnota 2019 SED zijn verwerkt in de
gemeentelijke najaarsnota’s. De gemeenten hebben allen een positieve
zienswijze afgegeven op de najaarsnota.
Concept besluit

Het AB stelt de najaarsnota 2019 vast en besluit de begroting en
meerjarenraming conform de najaarsnota te wijzigen.
Verslag
Besluit
Het AB stelt de najaarsnota 2019 vast en besluit de begroting en
meerjarenraming conform de najaarsnota te wijzigen. Het AB neemt
kennis van de zienswijze die door de gemeenteraad van Stede Broec is
afgegeven. De zienswijze van Stede Broec luidde:
een positieve zienswijze af te geven op de Najaarsnota van de SED
organisatie, waarbij de zorg wordt geuit omtrent de toename van de
personeelslasten voor inhuur sociaal domein en omtrent de gevolgen
van de koepelvrijstelling.
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De heer Van
Zuijlen
Zaaknummer:
713494

Lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties (SGO).
Toelichting
De SED organisatie heeft een aansluitingsovereenkomst met de VNG
gesloten met de ingangsdatum 1 januari 2020. Daarmee is de SED
organisatie een verplichting aangegaan om na 1 januari 2020 de Cao
Gemeenten toe te passen.
De VNG heeft besloten om voor de volgers van de Cao gemeenten niet
langer te werken met een aansluitingsovereenkomst. In plaats hiervan
wordt een Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke
organisaties (SGO) opgericht.
Het lidmaatschap van deze vereniging staat open voor onder meer
gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen, zoals de SEDorganisatie. De werkgeversvereniging SGO sluit met de vakbonden een
Cao af die inhoudelijk overeenkomt met de Cao Gemeenten. Door het
lidmaatschap van deze vereniging zijn de aangesloten organisaties
gebonden aan die cao en ontstaat dezelfde situatie als bij gemeenten.
Vanuit de raad gemeente Stede Broec is door één fractievoorzitter een
bedenking ingediend.
Concept besluit
1. In verband met de invoering van de Wet Normalisering rechtspositie
ambtenaren (Wnra), te besluiten lid te worden van de
werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
(SGO).
2. De algemeen directeur SED organisatie, mevrouw Chantal Minnaert,
te machtigen om de aanmelding van het lidmaatschap van de
werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
te ondertekenen namens de voorzitter van het algemeen bestuur.
Verslag
Besluit
Het AB is akkoord conform het concept besluit.

Rondvraag:
De heer Van
Zuijlen

Wethouder Slagter verzoekt deze vergaderingen voortaan op te nemen
zodat raadsleden dit kunnen terugluisteren omdat het openbaar is, met
name het besluitvormende gedeelte, niet het afstemmingsoverleg.
Een meerderheid van het AB is hiermee akkoord.

Ter afsluiting:
De heer Van
Zuijlen

De heer Van
Zuijlen

Volgende vergadering
De volgende AB vergadering is op 21 januari 2020 in Drechterland.
Hierin wordt oa een presentatie van de benchmark gegeven.

Voorzitter
E.A. van Zuijlen
paraaf
AKKOORD

Algemeen directeur
C.M. Minnaert
paraaf

