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
Paul van Vilsteren

x
x

Marike Hegeman

x

Jojo Bottema
Betto Meijer
Frank Wiertz
Richard Wiltjer

x
x
x
x

Jellemiek Zock (vz)
Martijn Dijkema
Elly van der Gugten (not)

x
x
x

Afwezig

Datum
20 maart 2018

x
x
x
x
x
x
x

Agendapunt
Opening en vaststellen
agenda

Besluit
N.v.t.

Toelichting
De voorzitter opent de vergadering om 13.30
uur. Agendapunt 8 m.b.t. het voorstel
preferentie medewerkers wordt behandeld bij
de stukken ter kennisname; agendapunt 6
m.b.t. de nadere invulling van Functieboek 1
bij de stukken ter vaststelling.
Projectleider HRM is helaas verhinderd
aanwezig te zijn bij de agendapunten 4, 5 en
6. Michiel Lokerse, projectmedewerker HRM,
is aanwezig bij de punten 4 en 5.

Ter vaststelling
Benoeming directeuren

Akkoord

De stuurgroep is unaniem akkoord met het
voorstel van de selectiecommissie om de
huidige directeur van Werkplein/Ability, Lex
van Geffen, en de huidige gemeentesecretaris
van De Marne, Jojo Bottema, voorlopig te
benoemen tot directeur.
Over de benoeming zal op 21 maart intern
worden gecommuniceerd, op maandag 26
maart extern.
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Agendapunt
Ter vaststelling
Profiel college- en
directiesecretaris

Besluit
Vastgesteld

Toelichting
Na een toelichting van de beoogd
gemeentesecretaris op het profielgaat de
stuurgroep er mee akkoord dat de vacature
mee gaat in functieboek 1.
Met het nieuwe bestuur zal t.z.t. worden
besproken welk type ondersteuning gewenst
is.
Verder wordt aangetekend dat ook de functie
van raadsadviseur/plv. griffier mee gaat in de
vacantstelling van functieboek 1.

Ter vaststelling
Advies m.b.t. meerkosten
reiskosten woon-werk

Vastgesteld
Het advies wordt
geagendeerd voor het
BGO op 29 maart
2018.

Met inachtneming van het volgende: er wordt
een passage opgenomen over de huidige
regeling voor het Werkplein, I&A en P&O.

Ter vaststelling
Advies m.b.t. terugdringing
verlofstuwmeren

Vastgesteld
Het advies wordt
geagendeerd voor het
BGO op 29 maart
2018.

Met inachtneming van het volgende: het deel
van het voorstel dat betrekking heeft op het
voorkómen van verlofstuwmeren wordt nog
niet meegestuurd maar komt later terug in de
stuurgroep. Het aangepaste voorstel wordt
tegelijkertijd behandeld met de overige
arbeidsvoorwaarden, dus voor 1 juli 2018.

Ter vaststelling
Nadere invulling
functieboek 1

Vastgesteld
De functies uit
Functieboek 1 worden
op 21 maart vacant
gesteld. Op 3 april
2018 wordt het
functieboek 2 in de
stuurgroep besproken.

Met inachtneming van het volgende:
De beoogd gemeentesecretaris geeft een
toelichting op de gepresenteerde cijfers en op
de gewenste fasering.
De leden van de stuurgroep geven aan dat het
gevoel van comfort ontbreekt, onder meer
omdat de (financiële) onderbouwing nog
ontbreekt en de portefeuillehouders
onvoldoende zijn meegenomen bij de
totstandkoming van het voorstel. De door de
beoogd gemeentesecretaris voorgestelde
voorzichtige aanpak m.b.t. de invulling van de
functies en de voorgestelde verdiepingsslag
met de projectleiders en teamcoaches wordt
onderschreven.
De stuurgroep verzoekt in alle communicatieuitingen over de plaatsing van medewerkers te
(blijven) communiceren dat er voor iedere
vaste medewerker een plek zal zijn.
Wethouder Marc Verschuren laat aantekenen
dat hij er ernstige moeite mee heeft de
vacatures open te stellen, omdat de
onderbouwing ontbreekt.
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Agendapunt
Ter vaststelling
Collegeadvies VTH

Besluit
Vastgesteld

Toelichting
Met inachtneming van het volgende:
- er wordt een globale indicatie toegevoegd
van de frictiekosten
- de burgemeester van De Marne heeft op 22
maart 2018 een overleg over de WO DEAL en
zal daar melden dat de VTH-Drieslag in WO
Deal blijft opgenomen.

Ter vaststelling
Voorstel Hogelandfestival 7
juni 2018

Vastgesteld

Met inachtneming van het volgende: het
festival zal worden bekostigd uit de
herindelingsgelden, terwijl dit niet in de
begroting voor 2018 is opgenomen.

Ter kennisname
Profiel concerncontroller

N.v.t.

Wethouder Theo Berends van Eemsmond zal
worden gevraagd om als bestuurder zitting te
nemen in de selectiecommissie voor de
concerncontroller. Indien hij is verhinderd, zal
Mariette de Visser van De Marne als
vervanger optreden.

Ter kennisname
Generatiepact

N.v.t.

Bij de stukken m.b.t. het generatiepact die
voor het BGO van 29 maart 2018 worden
geagendeerd, zal een artikelsgewijze
toelichting worden toegevoegd.

Ter vaststelling
Besluitenlijst stuurgroep
herindeling d.d. 6 maart
2018

Vastgesteld

Mededelingen en
rondvraag
Vergaderfrequentie pfhouders Financiën

N.v.t.
De pf-houders Financiën hebben besloten
voortaan tweewekelijks bijeen te komen om
beter te kunnen aanhaken bij financiële
ontwikkelingen in de herindeling.

Plenair debat wetsvoorstel
In de week van 16 april 2018 zal het plenaire
debat plaats vinden over de herindeling. Vraag
is of er een afvaardiging vanuit de gemeenten
bij aanwezig moet zijn. De gemeentesecretaris
zoekt uit wat gebruikelijk is en zal het melden
als de precieze datum en tijdstip bekend is.
De voorzitter sluit de vergadering om 15.40 uur.

Besluitenlijst SG 20 maart 2018

3

