verslag agenda AB OddV
Aanwezig: René Verhulst (Ede), André van de Burgwal (Barneveld), Anne Janssen (Wageningen),
Izaäk van Ekeren (Scherpenzeel), Wim Oosterwijk (Nijkerk), Johan Burgers (controller
OddV), Henk-Jan Baakman.
Agendalid: Peter Kerris (Provincie)
Notulist:
Susanne van Dusschoten
Datum:
16-12-2020
Tijd:
16.15-17.00 uur
Locatie:
MS Teams
1

Opening en mededelingen:

1a

Aanwijzen van technisch voorzitter:
I.v.m. het terugtreden van de huidige voorzitter van het AB, de heer Asje van Dijk moet er opnieuw
een formele voorzitter van het AB moet worden gekozen. Eén lid dient vooralsnog de rol op te
nemen van technisch voorzitter.
Besluit:
Wim Oosterwijk is technisch voorzitter.

1b

Kiezen voorzitter Algemeen bestuur:
Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) kiest het AB zelf een voorzitter uit hun midden.
Deze zal tevens voorzitter van het DB zijn.
Besluit:
Tot voorzitter wordt René Verhulst benoemd en tot vice-voorzitter Wim Oosterwijk.
Opmerkingen:
René Verhulst doet hierbij het verzoek om te onderzoeken of het mogelijk is dat hij alleen de rol kan
vervullen van technisch voorzitter en dat Ede inhoudelijk wordt vertegenwoordigd door een andere
wethouder, zonder dat hiermee de stemverhouding wordt aangepast. Daarvoor zou dan wel de
huidige GR moeten worden aangepast. Actie Henk-Jan

1c

Kiezen lid Dagelijks bestuur:
Afhankelijk van het besluit op 1b kiest het AB nog enkele DB-leden.
Besluit:
André van de Burgwal wordt lid van het DB. Het DB bestaat nu uit René Verhulst, Wim Oosterwijk en
André van de Burgwal. Izaäk van Ekeren neemt plaats in de Opdrachtgeversboard van het Gelders
Stelsel

1d

Conceptverslag AB 29-10-2020.
Akkoord en vastgesteld.
Ter informatie:
--

2
2a

Besluitvormend, bespreekstukken:
Kaderbrief 2022:
Omschrijving:
Deze Kaderbrief geeft op basis van beleidsmatige ontwikkelingen, inzicht in de financiële effecten op
de begroting 2022 van de OddV. De gemeenteraden en Provinciale Staten kunnen deze Kaderbrief
als input gebruiken voor het proces van de begroting 2022.
Gewenst besluit:
1. Vaststellen Kaderbrief 2022 OddV
1

2. Deze Kaderbrief ter informatie toezenden aan gemeenteraden en Provinciale Staten.
Opmerkingen:
De suggestie wordt gedaan om de informatiebrief aan de gemeenteraden over risicogericht
programmeren gezamenlijk met de Kaderbrief 2022 aan te bieden.
Besluit:
Akkoord en dit combineren met de informatiebrief aan de gemeenteraden over Risicogericht
Programmeren
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Besluitvormend, hamerstukken:
--

4

Rondvraag en sluiting
Op verzoek van Henk-Jan wordt een bedankbrief namens het AB opgesteld aan Asje van Dijk en Lex
Hoefsloot vergezeld van een bloemstuk. Actie Henk-Jan

Nr.

Datum
actie
opgevoerd

Omschrijving

3

16-122020

Onderzoeken rol
voorzitter/vertegenwoordiger Ede

ACTIEPUNTENLIJST:
Actiepunt
voor:

Uiterlijk afdoen

Afgedaan op:

Henk-Jan

2

