
VASTGESTELDE BESLUITEN Vergadering bestuur 12 december 2019 

 

Agendapunt  

3 Wijziging 

Gemeenschappelijke 

Regeling  

Het bestuur besluit: 

1. De colleges van de deelnemende gemeenten verzoeken in te stemmen met wijziging van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 door: 

A. Aan artikel 7, tweede lid, toe te voegen: 

'h.    het oprichten van en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen dan wel het ontbinden 

daarvan of het beëindigen van deelname daaraan, als dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te 

dienen openbaar belang’. 

2. De gewijzigde regeling (2e wijziging) aan de colleges ter vaststelling voor te leggen en ermee in te stemmen  dat dit besluit in werking treedt op de 

dag na de dag van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt bekendgemaakt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 en kan worden 

aangehaald als “Gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 tweede wijziging”. 

4 Materiële budgetten VRIS 2 Het bestuur besluit: 

1. De financiële effecten als volgt in de begroting van Servicepunt71 te verwerken: 

(a) ten behoeve van de I-dienstverlening van Groep 2 de resterende gemeentelijke bijdragen in de ontwerpbegrotingswijziging 2 2020 VRIS Groep 2 op 

te nemen en deze voor zienswijze voor de gemeenteraden vast te stellen; 

(b) de bijbehorende aanbiedingsbrief voor de gemeenteraden vast te stellen. 

5 Onrechtmatige contracten 

VRIS 

Het bestuur besluit: 

1) Vast te houden aan het eerdere besluit om alle contracten over te dragen 

2) In te stemmen met de planmatige aanpak 

3) Bereidheid uit te spreken om in voorkomende gevallen af te wijken van de eigen aanbestedingsregels en hierover als bestuur expliciet over te 

besluiten 

4) Het risico te accepteren dat er toch sprake kan zijn van een te hoge onrechtmatigheid en het effect daarvan op de accountantsverklaring van SP71 

a) incl. (indien aan de orde) evt. meerwerk t.b.v. de accountantsverklaring SP71 veroorzaakt door de onrechtmatige contracten 

b) Incl. gezamenlijke communicatie om imagoschade intern of extern te voorkomen. 

6 Tarieven 2020 1. Het bestuur stelt de in bijlage 1 opgenomen tarieven en verdeelsleutels 2020 vast. 

7 Begrotingswijziging 6 2019 - 

Decemberwijziging 

Het bestuur besluit: 

1. Begrotingswijziging 6-2019 (decemberwijziging) vast te stellen waarin de lasten en baten worden aangepast; 

2. Drie kredieten voor de aanschaf van audiovisuele middelen beschikbaar te stellen, te weten in 2019 een krediet van € 370.000 voor het 

Stadskantoor, in 2020 een krediet van € 280.000 voor het Stadhuis en een krediet van € 250.000 voor de raadzaal van het Stadhuis; 

3. Het budget onvoorzien ad € 104.885 in te zetten ter dekking van de incidentele hogere mobiliteitskosten in 2019. 



8  Hamerstukken  

8.1 Begrotingswijziging 5 - 2e 

tertaalrapportage 

Het Bestuur besluit:  

1. De begrotingswijziging 5 voor 2019 en het meerjarenbeeld (met structureel effect op de bijdrage van de deelnemers) vast te stellen. 

2. Aan deze vaststelling de randvoorwaarde te verbinden dat de nog te ontvangen zienswijzen geen fundamentele inzichten opleveren die 

vaststelling in de weg staan. 

8.3 Vaststelling 

personeelshandboek 

Het bestuur besluit: 

1. het personeelshandboek Servicepunt71; versie 1 met ingang van 1 januari 2020 vast te stellen, onder voorbehoud van overeenstemming in de 

commissie van georganiseerd overleg; 

2. de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) per 1 januari 2020 in te trekken; 

3. de volgende arbeidsvoorwaardenregelingen per 1 januari 2020 in te trekken: 

- 1. Sollicitatiecode 

- 2. Beloningsbeleid 

- 3. Regeling keuzemodel arbeidsvoorwaarden 

- 4. Persoonlijk Gezondheidsbudget 

- 5. Reiskostenregeling 

- 6. Regeling Bedrijfshulpverlening  

- 7. Vergoeding zakelijkgebruik eigen telefoon 

- 8. Verlofregeling 

- 9. Reglement e-mail- en internetgebruik 

- 10. Privacyreglement email- en internetgebruik 

- 11. Regeling sanctiebeleid bovenwettelijke uitkeringen 

- 12. Procedure functiebeschrijving en – waardering (nieuwe en gewijzigde taken) 

- 13. Functionerings- en beoordelingsreglement 

- 14. Verzuimprotocol 

- 15. Werktijdenregeling 

- 16. Sociaal Statuut 

- 17. Uitwerking opleiding en ontwikkeling 

- 18. Gedragscode 

- 19. Regeling melding vermoeden misstand 

- 20. Klachtenregeling ongewenst gedrag met toelichting 

8.4 Vaststelling Reglement 

regionale 

arbeidsgeschillencommissie 

en benoeming leden 

commissie 

Het bestuur besluit: 

1. het bijgevoegde reglement van de regionale arbeidsgeschillencommissie Servicepunt71 vast te stellen;  

2. per 1 januari 2020 de volgende personen te benoemen in de regionale arbeidsgeschillencommissie Servicepunt71 als: voorzitter mevrouw C. 

(Caroline) van Gent, voor de duur van 4 jaar; plaatsvervangend voorzitter mevrouw M. (Marije) Schneider, voor de duur van 2 jaar; lid namens de 

werknemersvertegenwoordiging, mevrouw J. (Jacqueline) van Popering – van der Stokker, voor de duur van 4 jaar; plaatsvervangend lid namens 
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de werknemersvertegenwoordiging, de heer C (Cor) van der Plas, voor de duur van 2 jaar; lid namens de werkgever, de heer V.A. (Vincent) 

Jongste, voor de duur van vier jaar; plaatsvervangend lid namens de werkgever, de heer P.E. (Peter) van Boggelen, voor de duur van 2 jaar; 

3. het besluit van 28 mei 2013 houdende de vaststelling van het Reglement commissie Van werk naar werk per 1 januari 2020 in te trekken; 

4. het besluit van 27 oktober 2011 houdende de vaststelling van het Reglement van de regionale commissie voor bezwaarschriften inzake 

rechtspositionele geschillen per 1 juli 2020 in te trekken en de voorzitters en de leden van deze commissie per die datum, onder dankzegging, te 

ontheffen uit hun functie;  

5. De commissie voor het Georganiseerd Overleg van dit besluit in kennis te stellen.. 


