BESLUITENLIJST STUURGROEP HERINDELING BMWE-GEMEENTEN
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Afwezig

Datum
3 april 2018

Agendapunt
Opening en vaststellen
agenda

Besluit
N.v.t.

Toelichting
De voorzitter opent de vergadering om 13.30
uur. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.

Ter vaststelling
Het Hogeland in Beeld,
Raamwerk van de
ambtelijke organisatie,
functieboek

Voorlopig
vastgesteld

Met inachtneming van het volgende:
 De functies worden vastgesteld maar
nog niet de aantallen.
Het document is nog “work in progress”. Alle
functies zijn beschreven. Eind april 2018
zullen ongeveer 430 functies vacant worden
gesteld. Vanaf september 2018 wordt in
overleg tussen teamleiders/coaches bepaald
of en zo ja welke knelpunten er zijn of
verwacht worden. Onder meer op basis
daarvan wordt de definitieve formatie voor
2019 bepaald. April 2018 wordt gebruikt om
samen met de projectleiders de aantallen per
functie scherp te krijgen.
Het functieboek wordt op 11 en 18 april 2018
met de BOR besproken.
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Agendapunt

Besluit

Toelichting
Het functieboek zal eind april definitief worden
vastgesteld in de stuurgroep herindeling
BMWE. Bekeken zal nog worden of hiervoor
een extra stuurgroep op 25 april 2018 moet
worden ingelast
De stuurgroep vraagt aandacht voor onder
meer het volgende:
 de consistentie van de cijfers in het
document;
 de positie van tijdelijk medewerkers;
 de opdeling van de diverse afdelingen
Werkplein Ability naar de werkmaatschappij en de gemeente. Het
organisatieplaatje zal worden
toegevoegd;
 zorgvuldige communicatie richting
medewerkers;
 het opnemen van de
griffiemedewerkers in functieboek 2;
 het opnemen van een toelichting op
grond van welke keuzes de formatie
slinkt dan wel groeit;
 de positie van het CVO-team, dat nu
in het functieboek is opgenomen als
tijdelijke functie. Het college van
Eemsmond heeft hier moeite mee;
 het financiële plaatje. Als de formatie
rond is, wordt een financiële onderbouwing toegevoegd met een
doorrekening op basis van normbedragen.

Aangehouden
Een nieuw voorstel
wordt in de stuurgroep
van 17 april 2018
besproken. Indien de
programmastructuur
en rolverdeling anders
wordt dan vastgelegd
in het plan van
aanpak, wordt het
voorstel ter vaststelling
voorgelegd aan de
raden.

Het voorstel vormt een prima aanzet maar de
stuurgroep mist de volgende elementen:
 De rol van de stuurgroep wordt meer
de procesgang rond de herindeling en
het zwaartepunt van de discussies zal
meer bij de gezamenlijke colleges
komen te liggen.
 De afbakening van de taken van de
programmamanager en beoogd
secretaris zijn helder omschreven.
Discussie volgt over de eindverantwoordelijkheid.
 De stuurgroep herindeling BMWE wil
graag dat de procesgang van de
besluitvorming opgenomen wordt in
de tekst. Met aandacht voor de raden!
 Gezien de gewijzigde samenstelling
van de stuurgroep, zullen de
portefeuillehouders uit hun midden
een betrokken portefeuillehouder
kiezen. Deze verdedigt de voorstellen
ook in de raadsklankbordgroep.

.

Ter vaststelling
Heroverweging rolverdeling
programma herindeling
BMWE

Ter bespreking
Kaders m.b.t. Planning &
Control cyclus
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Het is een voorstel van de raadseigen
werkgroep en ligt bij de stuurgroep ter
kennisname voor.
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Agendapunt

Ter vaststelling
Conceptbesluitenlijst
stuurgroep d.d. 20 maart
2018
Mededelingen en
rondvraag

Besluit

Toelichting
Wel is de stuurgroep van mening dat in de
oplegnotitie meer ruimte mag worden
geboden om toekomstgericht aan de slag te
gaan.

Vastgesteld

BGO

In het BGO is gesproken over het
generatiepact, de meerkosten reiskosten
woon-werk en het voorstel voor terugdringen
van de verlofstuwmeren. De voorzitter
ontvangt graag een planning van de punten
die in april, mei en juni op de agenda moeten
komen.

De Tirrel

Het ambtelijk overleg over de Tirrel met de
provincie is positief verlopen. De Arhi
procedure loopt nog.

Overname medewerkers
GGD

Het aanbod aan de medewerkers is inmiddels
geaccepteerd en wordt deze week
geformaliseerd.

Nationaal bestuurlijk
overleg

Op 4 april 2018 vindt een overleg plaats met
als doel te komen tot een gezamenlijk
standpunt van de gemeenten inzake de
versterkingsopgave.

Informatiepagina
Ommelander

Op 19 april 2018 wordt een informatiepagina
in de Ommelander gepubliceerd over de
herindeling. De informatiepagina wordt op 18
april 2018 ter informatie naar de stuurgroep en
de raden gestuurd.

Voorzitter
plaatsingscommissie

De leden van de plaatsingscommissie voor
functieboek 2 hebben Jacqueline van
Popering als onafhankelijk voorzitter gekozen.

De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur.
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