
VASTGESTELDE BESLUITEN Vergadering bestuur 11 juli 2019 

Agendapunt  

3 Eerste tertaalrapportage 2019 en 

bijbehorende begrotingswijziging 

Het bestuur besluit:  

1. Een krediet van € 1.000.000 ten behoeve van Werkplek71-devices 2019 te voteren. 

2. Begrotingswijziging 2 zoals weergegeven (meerjarig) vast te stellen 

4 Jaarrekening 2018 Het bestuur besluit: 

1. De Jaarstukken 2018 Servicepunt71 vast te stellen; 

2. Het nadelig resultaat ad. € 157.912,37 te onttrekken uit de algemene reserve. 

5 Begroting 2020 Het bestuur besluit: 

1. De begroting 2020 van Servicepunt71 vast te stellen; 

2. In te stemmen met bijgevoegde aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden waarin de reactie van het bestuur op de ingebrachte zienswijzen is 

opgenomen. 

6 Organisatieplan VRIS groep 2 Het bestuur besluit: 

1. Onder voorbehoud van het verkrijgen van een positief advies van de Ondernemingsraden: 

(a) Het Organisatieplan Groep 2 versie 1.0 van de regionale I-organisatie vast te stellen en daarmee de specifieke uitwerking voor Groep 2 

van de generieke elementen van de nieuwe regionale I-organisatie vast te stellen; 

(b) De wijziging van de Servicepunt71 organisatie ten gevolge van de overdracht van de taken functioneel beheer, applicatiebeheer, 

gegevensbeheer en gegevensmanagement in de regionale I-organisatie vast te stellen; 

(c) De financiële effecten als volgt in de begroting van Servicepunt71 te verwerken: 

i. ten behoeve van de I-dienstverlening van Groep 2 de formatiebudgetten in de ontwerpbegrotingswijziging 3 2020 VRIS Groep 2 

op te nemen en deze voor zienswijze aan de gemeenteraden aan te bieden; 

ii. de bijbehorende aanbiedingsbrief  voor de gemeenteraden vast te stellen; 

(d) In te stemmen met de in 2019 uit te voeren noodzakelijke verdere inventarisatie van materiele budgetten en de daarbij behorende 

procesafspraken. 

8 Regionale geschillencommissie Het bestuur besluit: 

1. Servicepunt71 benadert gemeenten en organisaties in de regio, zoals de Veiligheidsregio Hollands Midden en de Omgevingsdiensten West 

Holland en Midden Holland en de BSGR actief met de vraag deel te nemen aan een regionale geschillencommissie en bemiddeling bij 

arbeidsconflicten; 

2. de directeur van Servicepunt71, dan wel het SGB mandaat te verlenen om te kunnen besluiten op verzoeken van derden om aan te mogen 

sluiten bij de regionale geschillencommissie. onder de voorwaarde dat dit past binnen de bestaande formatie; 

3. verschillende tarieven te hanteren voor eigenaren en niet-eigenaren van Servicepunt71 voor deelname aan de geschillencommissie en 

bemiddeling bij arbeidsconflicten. 
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E.G.E.M. Bloemen           E. Zandstra 

9.1 Benoeming plaatsvervangend 

Functionaris Gegevensbescherming 

(plv FG) 

Het bestuur besluit: 

Judith Riemersma te benoemen als plaatsvervangend FG met ingang van de dag volgend op de datum van besluitvorming. De FG verzorgt de 

inschrijving bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

9.2 Wijzigen verlofregeling 

Servicepunt71 

Het bestuur besluit: 

1. In te stemmen met de wijziging in de ‘Verlofregeling Servicepunt71’; 

2. De bijgevoegde regeling overeenkomstig vast te stellen. 

9.3 Bekrachtiging ledenraadpleging Het bestuur bekrachtigt: 

1. Het besluit in te stemmen met het concept beleidsplan van het College van Arbeidszaken voor 2019-2022; 

2. Het besluit de volgende toelichting aan de VNG kenbaar te maken:  

het is noodzakelijk om aan de werkgevers in de SW-sector een compensatie te bieden voor de loon- en prijsontwikkeling; 

3. Het besluit de inhoud van beslispunten 1 en 2 aan de VNG kenbaar te maken. 

9.4 Intrekken mandaatregeling (oud) Het bestuur besluit:  

1. de Mandaatregeling Servicepunt71, zoals vastgesteld in de vergadering van 7 december 2017, in te trekken; 

2. de Mandatenregeling Servicepunt71 2013, zoals vastgesteld in de vergadering van 23 november 2013, in te trekken; 

3. eventuele overige mandaatbesluiten en -regelingen van voor 7 december 2017 eveneens in te trekken. 


