Verslag openbare vergadering Algemeen Bestuur Dienst Dommelvallei van 25
juni 2013
Aanwezig: de heer M. Houben, burgemeester Nuenen c.a. (voorzitter), mevr. R. Donders-de Leest,
burgemeester Geldrop-Mierlo, de heer H. Gaillard, burgemeester Son en Breugel, de
heer J. Frenken, wethouder Son en Breugel, de heer R. Visser, wethouder Son en
Breugel, de heer W. v. Hirtum, wethouder Geldrop-Mierlo, mevrouw R. Hoekman,
wethouder Geldrop-Mierlo, de heer J. Ebberink, wethouder Nuenen c.a., de heer J.
Dierckx, wethouder Nuenen c.a., de heer J.v. Vlerken, gemeentesecretaris GeldropMierlo, mevr. A. v. Laarhoven, gemeentesecretaris Nuenen, de heer R. Schalkx,
plaatsvervanger van de heer A.v. Etten, de heer G. Beniers, kwartiermaker Dienst
Dommelvallei, de heer W. Geboers, ambtelijk secretaris
Afwezig:

de heer A. v. Etten, gemeentesecretaris Son en Breugel
Actie door:

1. Opening
Voorzitter M. Houben heet iedereen welkom.
2. Vaststelling agenda
De vergadering stemt in met de agenda onder de toevoeging dat er
ruimte moet zijn om het rapport Veerkrachtig Bestuur te bespreken.
Afgesproken wordt om alleen het verslag van de besloten vergadering
van 28 mei in een besloten vergadering te behandelen.
3. Verslag van de openbare vergadering van 28 mei 2013
Het AB stelt het verslag vast.
4. Werving directeur
Gevraagd wordt hoe wordt omgegaan met bijv. de benoeming van een
directeur ingeval het rapport Veerkrachtig Bestuur gevolgen mocht
hebben voor de Dienst Dommelvallei.
Het AB geeft aan dat, in dit theoretische geval, teruggevallen wordt
op de gemeenschappelijke regeling en op de wet.
De heer J. Frenken geeft aan een voorkeur te hebben voor de benoeming
van de directeur voor één jaar.
Het AB:
a. stuurt op een benoeming ingaande omstreeks 1 januari 2014
b. stemt in met bijgevoegde advertentietekst.
c. stemt in met bovengenoemde globale procedure
d. besluit in de verdere uitwerking (planning) de leden voor de
selectiecommissie aan te wijzen
5. Functiehuis
Het AB wil inzicht in de financiële gevolgen van het functiehuis en
wil graag meer differentiatie in functies aan de onderkant van het

functiehuis. Aangegeven wordt dat de exacte financiële gevolgen
pas bekend zijn als het sociaal statuut is vastgesteld en de inpassing
van het personeel heeft plaatsgevonden. Bevestigend wordt dat de, in
de begroting opgenomen loonsom het plafond van het functiehuis is.
Voorafgaand aan de aanbieding van het functieboek wordt inzicht in de
financiële ruimte verschaft.
De gemeenteraad van Son en Breugel heeft bij de kadernota aangegeven
dat de onderkant van het niveau van dienstverlening is bereikt. Om die
reden is het van belang om te weten waar de formatie wordt vastgelegd,
zodat de kwaliteit van de dienstverlening zeker niet verder daalt.
Het AB:
a. stemt in met het voorstel voor inrichting van het functiehuis
b. besluit de informatie op te nemen in het bedrijfsplan.
c. geeft aan dat de besluiten onder a en b genomen zijn onder
de ontbindende voorwaarde dat er een calculatie voorgelegd wordt
waaruit blijkt dat de totale loonsom van het functiehuis past
binnen de begroting en dat er meer differentiatie aan de onderkant
van het functiehuis wordt aangebracht.
6. Bedrijfsplan
W. v. Hirtum geeft aan dat in het overleg van portefeuillehouders financiën
Van de drie gemeenten is afgesproken dat zij in overleg gaan met de
specialisten in de gemeenteraad om de planning en controlcyclus
Te bespreken. In het bedrijfsplan wordt gestuurd op behandeling in
De raadsklankbordgroep. Dit zou binnen de gemeente Geldrop-Mierlo
Problemen kunnen geven.
Aangegeven wordt dat er een aparte notitie over de planning en de
meerjarenbegroting aan de raadsspecialisten wordt voorgelegd. Dit zou
in een gezamenlijk overleg met de raadsklankbordgroep kunnen.
Voornemen is om het bedrijfsplan in de tweede helft van augustus aan
de raadsklankbordgroep aan te bieden.
De afstemming van de planning en controlcyclus is belangrijk voor het
begrotingsproces 2015 en de doelstelling moet zijn om dit voor de start
van dit proces afgestemd te hebben.
Afgesproken wordt om aan de oorspronkelijke doelstelling van de
raadsklankbordgroep vast te blijven houden, hetgeen inhoudt dat zij geen vooruitgeschoven
post van de gemeenteraden zijn. Om die reden wordt
besloten een afzonderlijk traject voor de planning en controlcyclus te
volgen.
Het AB:
a. stemt in met het bedrijfsplan en de implementatieplanning
b. legt het bedrijfsplan ter advisering voor aan de BOR
c. legt het bedrijfsplan ter kennisgeving aan de Raadsklankbordgroep voor
d. vraagt de gemeenteraden om hun zienswijze mbt de werkbegroting
2014 van de Dienst Dommelvallei
e. besluit de planning en control cyclus nader uit te werken in overleg met
de specialisten uit de gemeenteraden.
7. Pamflet strategische samenwerking
Het AB neemt het pamflet voor kennisgeving aan en neemt het ter verdere
uitwerking mee in de kleinere strategiegroep.
8. 14 puntenlijst samenwerking
Het AB is van mening dat voor alle genoemde taken, met uitzondering van
de transities, een notitie opgesteld kan worden over de mogelijkheden
van toekomstige samenwerking. De meer strategische onderwerpen
(transities, werk en inkomen, sociale werkvoorziening) volgen een
afzonderlijk proces.
Het AB besluit:

a. dat de lijst door de 3 gemeentesecretarissen verder uitgewerkt kan worden
b. dat in het najaar een bijeenkomst met betrokkenen moet worden belegd
om verder door te praten over sociale zaken, sociale werkvoorziening
en de transities.
c. dat er eerst met de portefeuillehouders en de vakmensen over
gesproken moet worden en dat het daarna pas naar buiten kan
9. Communicatie
M. Houben komt nog met een notitie over communicatie, waarbij bijv.
het nut en de noodzaak van een eigen website voor de dienst wordt
meegenomen.
De drie gemeentesecretarissen bekijken of de interne communicatie
misschien anders moet gaan verlopen.
10. Rondvraag
De stand van zaken in de drie gemeenten met betrekking tot het rapport
Veerkrachtig Bestuur wordt weergegeven:
a. Geldrop-Mierlo: er is een reactie afgegeven. Deze reactie is door het
college en de gemeenteraad ondertekend. Het wachten is nu op het
standpunt van GS.
b. Son en Breugel: er is nog niet formeel gereageerd. Wel is er de wens
van één politieke partij om dit breed in de gemeenteraad te bespreken.
c. Nuenen: aanvankelijk leek het rapport genegeerd te worden. Inmiddels
zijn er andere geluiden. Het rapport wordt besproken in de raadsvergadering van 27 juni.

