BESLUITENLIJST STUURGROEP HERINDELING BMWE-GEMEENTEN
Deelnemers

Aanwezig

Marijke van Beek
Erica van Lente
Rinus Michels
Koos Wiersma
Mariette de Visser
Menne van Dijk
Harrie Sienot
Marc Verschuren

x
x
x
x
x
x
x
x

Marike Hegeman

x

Jojo Bottema
Betto Meijer
Frank Wiertz
Richard Wiltjer

x
x
x

Jellemiek Zock (vz)
Martijn Dijkema
Elly van der Gugten (not)
Het Hogeland in beeld

x
x
x

Agendapunt
Opening en vaststellen
agenda

Ter vaststelling
Voorstel presentatie 2
varianten logo en huisstijl

Besluitenlijst SG 6 februari 2018

Afwezig

Datum
6 februari 2018

x

Besluit
N.v.t.

Toelichting
De voorzitter opent de vergadering om 13.30
uur. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
Er worden 3 stukken uitgereikt:
 een vervangende functiematrix met
toelichting bij agendapunt 4, Het
Hogeland in Beeld, functieboek
 een aanvullend procedurevoorstel
voor de werving & selectie van de
functies uit Functieboek 1 bij
agendapunt 5, Voorstel
plaatsingscommissie
Hiervoor wordt bij de behandeling van de
desbetreffende agendapunten een leespauze
ingelast.

Akkoord

Het voorstel is akkoord met dien verstande
dat de 2 logo’s van het bureau Dizain aan de
inwoners zullen worden voorgelegd. De
projectgroep Communicatie zorgt voor een
duidelijke toelichting op de logo’s.
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Agendapunt
Ter vaststelling
Het Hogeland in Beeld
(raamwerk, functieboek )

Besluit
Voorlopig
vastgesteld
Na het advies van de
BOR en de
overeenstemming met
het BGO wordt het
raamwerk, functieboek
ter besluitvorming
voorgelegd aan de
colleges.

Toelichting
Met inachtneming van het volgende:
 de voorlopige bandbreedte blijft
gehandhaafd door de functies op
verschillende niveaus uit HR-21 in het
functiegebouw op te nemen
 de leidinggevende van Werkplein
Ability mag zich profileren voor
commerciële activiteiten maar valt
onder de integrale verantwoordelijkheid van de directie en maakt geen
deel uit van het directieteam.
 het organisatieplaatje wordt hierop
aangepast.
De aanpassingen worden verwerkt. Het
Hogeland in beeld: ruimte om te b(l)oeien
Raamwerk van de ambtelijke organisatie,
functieboek wordt op 20-02-2018 ter
kennisname geagendeerd voor de stuurgroep
herindeling BMWE.

Ter vaststelling
Voorstel
plaatsingscommissie
Ter vaststelling
Procedurevoorstel werving
& selectie functieboek 1

Akkoord

Voorlopig
vastgesteld
Via een mailronde
wordt een akkoord van
de Stuurgroep
gevraagd.
De definitieve versie
wordt vervolgens op
20-02-2018 ter kennisname geagendeerd
voor de stuurgroep
herindeling BMWE.

Per functie wordt de samenstelling van de
selectiecommissie besproken. Dat leidt tot de
onderstaande voorstellen:
 Functie Directeur: beoogd
gemeentesecretaris / algemeen
directeur, mw. E. Bruin, projectleider
HRM en afvaardiging namens de
BOR.
 Functie Concerncontroller: beoogd
gemeentesecretaris / algemeen
beoogd directeur, bestuurder,
projectleider HRM
 Overige functies: beoogd
gemeentesecretaris en/of beoogd
directeur, projectleider HRM.
Lukt het niet de vacature intern in te vullen
dan wordt Castanho ingeschakeld voor de
externe werving. Een assessment maakt
onderdeel uit van de procedure.
De volgorde van benoeming is als volgt:
1) De stuurgroep bekrachtigt de
voordracht van de selectiecommissie.
M.a.w.: hamerslag.
2) Bericht aan kandidaat: de brieven
worden persoonlijk overhandigd.
De aanpassingen worden door mw. A. Pas
besproken met mw. E. Bruin.

Ter vaststelling
Besluitenlijst 23-01-2018
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Vastgesteld

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
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Ter vaststelling
Profiel directeur

Akkoord
.

Met inachtneming van het volgende:
 de inschaling wordt aangepast
conform de afspraken bij agendapunt
4.
 ‘uitsluitend’ vervalt onder kopje
‘Arbeidsvoorwaarden en procedure’
 er wordt een zin opgenomen over een
evenwichtige samenstelling van het
directieteam in relatie tot diversiteit.
De aanpassingen worden verwerkt. Het profiel
functie directeur wordt op 20-02-2018 ter
kennisname geagendeerd voor de stuurgroep
herindeling BMWE.

Terugkoppeling RKBG

Dit agendapunt wordt in de stuurgroep van 20
februari 2018 besproken.

De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur.
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