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 Vergadering : Algemeen Bestuur 

Datum : 5 december 2022 

Tijd : 15:00-16.30 

Locatie : ODR, J.S. de Jongplein 2    

4001 WG Tiel 

 

   

  AGENDA 

 

Punt Omschrijving Doel/Voorstel 

01 Opening en vaststellen agenda  

 

Vaststellen agenda. 

02 Besluitenlijst vergadering 

3 oktober 2022 

 

Vaststellen besluitenlijst 3 oktober 2022.  

 

03 Ingekomen post en mededelingen Er is geen ingekomen post.  

 

Kennis te nemen van de (ter vergadering) ingebrachte 

stukken en mondelinge mededelingen:  

 

a. Overlijden Otto Hegeman;  

b. Afspraak werkgevers en vakbonden m.b.t. uitbetaling 

van een eenmalige uitkering in december 2022 (zie ook 

ledenbrief WSG nr. 11, bijlage 4b); 

c. Stand van zaken IBP (als bijlage de ingediende 

subsidieaanvraag). 

 

04 Stukken ter kennisname 

 

Kennis te nemen van de navolgende stukken:  
 
a. Raadsvoorstel versie 14 oktober 2022 (inclusief bijlage) 

regionale samenwerking;   

b. Nieuwsbrieven WSGO nummer 9, 10, 11 en 12;  

c. Marap ODR januari t/m augustus 2022;  

d. Kaderbrief 2024.   
 

05 Aanwijzen plaatsvervangend 

voorzitter AB/DB  

Doel:  

In het overleg van het AB van 3 oktober zijn de leden van 

het DB en de voorzitter van het AB/DB aangewezen. Vanuit 

het DB wordt voorgesteld om, op grond van art. 19 lid 2 

van de GR ODR, mevrouw Wichgers aan te wijzen als 

plaatsvervangend voorzitter.  

 

06 Procesvoorstel aanbesteding 

accountant  

Voorstel:  

1. Dit procesvoorstel voor de aanbesteding van een 

accountant vast te stellen; 

2. Een commissie samen te stellen vanuit bestuur en 

ambtelijke organisatie voor de voorbereiding en 

uitvoering van de aanbestedingsprocedure; 

3. Voor deze commissie een AB-lid aan te wijzen. 

 

07 Klanttevredenheid  Doel:  

Tijdens het AB op 3 oktober is bij de behandeling van de 

bestuursrapportage toegezegd, dat het AB nog nader wordt 

geïnformeerd over het onderwerp “klanttevredenheid”.  
Ten behoeve daarvan is een presentatie (zie bijlage) 

opgesteld door Mirella de Ruiter (Adviseur Kwaliteit).  

Zij licht deze presentatie tijdens het overleg nader toe.  

 

08 Evaluatie Concernplan  Voorstel: 

Op basis van de evaluatie (zie bijlage) de bevindingen 

bespreken en het gesprek voeren over de voorstellen zoals 

geformuleerd op p. 24 en 25:  

 Voorstel 1 Programma Kennis en Kwaliteit 

 Voorstel 2 Mijlpalen  

 Voorstel 3 Koersplan  

 Voorstel 4 Portefeuillevoorstel en –verdeling.  

 

Bij de bespreking van dit punt sluit Mirella de Ruiter 

(opsteller van de evaluatie) aan. 
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09 Wijziging Gemeenschappelijke 

Regeling 

Voorstel:  

Kennis te nemen van de impact van de wijziging van de 

Wet gemeenschappelijke regelingen.  

 

10 Vergaderschema, bestuurlijke 

planning  

Doel: 

Vaststellen vergaderschema 2023 (bijlage 1), de opzet voor 

de bestuurlijke planning (bijlage 2) en de toelichting P&C 

cyclus (bijlage 3).  

 

11 Rondvraag en Sluiting  

 

 

 


