Bundel van de Vergadering algemeen bestuur van 12 juli 2018

4.a

Vaststellen verslag vergadering d.d. 14 juni 2018
4a. Concept verslag AB vergadering 14 juni 2018.pdf

4.b

Vaststellen besluitenlijst, ontleend aan dit verslag
4b. Concept besluitenlijst AB 14 juni 2018.pdf

4.a Vaststellen verslag vergadering d.d. 14 juni 2018
1 4a. Concept verslag AB vergadering 14 juni 2018.pdf

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van WerkSaam
Westfriesland van 14 juni 2018, gehouden in de vergaderruimte van WerkSaam
Westfriesland te Hoorn.

Aanwezig:

mw. K. Al Mobayed
dhr. D. te Grotenhuis
dhr. G. Besseling
dhr. B. Nootebos
mw. L. Groot
dhr. R. Tesselaar
dhr. H. Nederpelt
dhr. D. Luyckx
dhr. W. Bijman
mw. D. Gelinck
mw. A. Witte
mw. M. Dölle

Afwezig:

1.

Hoorn
Drechterland
Stede Broec
Opmeer
Medemblik
Enkhuizen
Koggenland
Manager B&JZ
Manager P&C
Algemeen directeur

dhr. B. Tap
dhr. D. Kuipers
mw. C. van de Pol

Opening: 08.35 uur
De heer Te Grotenhuis opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er volgt een
korte kennismakingsronde.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Aanwijzen leden dagelijks bestuur
De leden van het algemeen bestuur zijn:
Hoorn:
de heer B. Tap
mevrouw K. Al Mobayed
Opmeer:
de heer R. Tesselaar
vacature
Medemblik:
de heer H. Nederpelt
de heer D. Kuipers
Koggenland:
de heer W. Bijman
Mevrouw C. van de Pol
Enkhuizen:
de heer D. Luyckx
vacature
Stede Broec: mevrouw L. Groot
de heer B. Nootebos
Drechterland: de heer D. te Grotenhuis
de heer G. Besseling
De








leden van het dagelijks bestuur zijn:
mevrouw K. Al Mobayed
de heer R. Tesselaar
de heer H. Nederpelt
de heer W. Bijman
de heer D. Luyckx
mevrouw L. Groot
de heer D. te Grotenhuis

De functies van de leden van het dagelijks bestuur worden verdeeld in de vergadering van
het dagelijks bestuur.
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3.

Aanwijzen voorzitter

Mevrouw Al Mobayed vraagt de voorzitter, voordat de procedure tot het aanwijzen
van een voorzitter van het bestuur van WerkSaam aanvangt, deze een maand uit
te stellen. Mevrouw Al Mobayed licht toe dat zij vorige week is geïnstalleerd als
wethouder van de gemeente Hoorn. In deze komende maand kunnen zij elkaar
beter leren kennen en zij vindt dit in het belang van de regionale samenwerking.
Mevrouw Groot vraagt zich af of de leden van het bestuur over een maand beter
weten wie voorzitter kan worden. Mevrouw Al Mobayed wil echter graag meer tijd
nemen zodat een betere beslissing wordt genomen voor een goede start van het
nieuwe algemeen bestuur.
De heer Bijman begrijpt het standpunt van mevrouw Al Mobayed en ook hij is
voor een goede regionale samenwerking. Het Madivosa heeft ook een voorzitter
van de gemeente Hoorn en hij vindt dat de voorzitterverkiezing los staat van een
goede samenwerking. Hij vindt het belangrijk dat iemand voorzitter wordt die
ervaring heeft met WerkSaam. De huidige voorzitter heeft het erg goed gedaan en
voor hem is uitstel van de verkiezing niet nodig.
De heer Nederpelt staat achter het standpunt van de heer Bijman, maar hij vindt
ook dat er goed van start moet worden gegaan. Hij spreekt zijn respect uit naar
mevrouw Al Mobayed en vindt dat het bestuur de voorgestelde ruimte zou kunnen
nemen. De heer Te Grotenhuis blijft dan voorzitter totdat er een definitief besluit
is.
De heer Luyckx hecht aan continuïteit van bestuur. Het maakt hem niet uit uit
welke gemeente de voorzitter komt en hecht ook niet aan de grootte van de
gemeenten, maar hij wil graag dat de heer Te Grotenhuis zijn voorzitterschap
voortzet.
De heer Nootebos sluit zich aan bij de woorden van de heer Nederpelt.
De heer Tesselaar is nieuw in dit bestuur. Vorige week is in het Madivosa ook een
nieuwe voorzitter benoemd. Hij hecht waarde aan continuïteit en niet aan de
grootte van de gemeente waaruit de voorzitter komt. Hij vraagt zich af wat voor
verschil het maakt, als we nog een maand wachten met het aanwijzen van een
voorzitter.
De heer Besseling ziet geen toegevoegde waarde in een maand uitstel.
De heer Luyckx benadrukt nogmaals dat het voorzitterschap niet van een
inwonersaantal moet afhangen, dit vindt hij een vorm van machtsdenken waarvan
hij afstand wil doen. Hij vindt de continuïteit van bestuur van belang en de macht
van het getal vindt hij ondergeschikt.
Mevrouw Al Mobayed zegt praktisch te zijn en zij is niet van het machtsdenken,
maar ze wil graag een maand de kans krijgen om zich te oriënteren en elkaar
beter te leren kennen.
De heer Te Grotenhuis stelt voor, horende de discussie, het aanwijzen van de
voorzitter een maand uit te stellen.
Het algemeen bestuur besluit het aanwijzen van de voorzitter en vicevoorzitter
van het algemeen en het dagelijks bestuur uit te stellen naar de vergadering van
12 juli a.s. De heer Te Grotenhuis blijft dan voorzitter tot dat moment.
Dit punt wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van
12 juli a.s. Vanwege het verplaatsen van deze agendapunten wordt de
vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli a.s. vervroegd naar 9.30 uur.
Hieraan voorafgaand vindt de vergadering van het dagelijks bestuur plaats en
deze start om 8.30 uur.
4.

Aanwijzen vicevoorzitter
Dit agendapunt wordt verplaatst naar de vergadering van 12 juli a.s.

5a.

Vaststelling verslag vergadering d.d. 8 maart 2018
Het algemeen bestuur besluit het verslag van 8 maart 2018 ongewijzigd goed te
keuren en vast te stellen.
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5b.

Vaststelling besluitenlijst, ontleend aan dit verslag
Het algemeen bestuur besluit de besluitenlijst van de vergadering van 8 maart
2018 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.

6.

Mededelingen
Er worden geen mededelingen gedaan.

7.

Rondvraag
De heer Tesselaar zal zorgdragen voor een lid van het algemeen bestuur vanuit
de gemeente Opmeer.

8.

Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 09.00 uur.

Mariëlle Hester, managementassistente
Hoorn, juni 2018
Gewijzigd/ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 12 juli 2018.
De voorzitter,

De directeur,

D. te Grotenhuis

M.J. Dölle
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4.b Vaststellen besluitenlijst, ontleend aan dit verslag
1 4b. Concept besluitenlijst AB 14 juni 2018.pdf

BESLUITENLIJST vergadering algemeen bestuur van 14 juni 2018


Het verslag van de vergadering van 8 maart 2018 wordt ongewijzigd goedgekeurd en
vastgesteld.



De besluitenlijst van 8 maart 2018 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.



Het algemeen bestuur wijst de volgende leden aan als lid van het dagelijks bestuur:
o de heer W. Bijman
o mevrouw L. Groot
o de heer D. te Grotenhuis
o de heer D. Luyckx
o mevrouw K. Al Mobayed
o de heer H. Nederpelt
o de heer R. Tesselaar



Het algemeen bestuur besluit het aanwijzen van de voorzitter en vicevoorzitter van
het algemeen en het dagelijks bestuur uit te stellen naar de vergadering van 12 juli
a.s. De heer Te Grotenhuis blijft dan voorzitter totdat een nieuwe voorzitter is
gekozen.



De volgende vergadering van het algemeen bestuur wordt gehouden op 12 juli 2018
om 09.30 uur bij WerkSaam Westfriesland.

Mariëlle Hester, managementassistente
Hoorn, juni 2018
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