
 

 

      VASTGESTELDE BESLUITEN Vergadering bestuur 24 september 2020 

 

  

Agendapunt  

2 Concept verslag 9 juli 2020 1. Het bestuur stelt het concept verslag vast. 

4 Organisatieplan Groep 3 (VRIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur besluit: 

1. Het Organisatieplan Regionale Informatievoorziening – Groep 3  vast te stellen en daarmee in te stemmen met de functionele en 

inhoudelijke inrichting van de aan SP71 over te dragen taken en functies ten aanzien van informatie- en archiefbeheer; 

2. De wijziging van de Servicepunt71 organisatie ten gevolge van de overdracht van de taken informatiebeheer en archiefbeheer in de 

regionale I-organisatie vast te stellen; 

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

i. i. ten behoeve van de I-dienstverlening van Groep 3 de budgetten in de ontwerpbegrotingswijziging VRIS Groep 3 op te nemen en 

deze voor zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen; 

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

4. De ontwerp-begrotingswijziging VRIS 3 vast te stellen. 

5 Huurcontract Tweelinghuis Het Bestuur besluit: 

1. Een huurovereenkomst aan te gaan voor Tweelingstraat 4 conform bijgesloten huurovereenkomst 

a. De huurovereenkomst gaat in op 1 oktober 2020 en loopt tot 31 juli 2026 

b. De huurprijs bedraagt €558.465,- per jaar 

c. Servicekosten worden op nacalculatie afgerekend en zijn ingeschat op €60.000 p/j 

d. Zodra beschikbaar, wordt de crisisruimte op de tweede etage overgedragen aan Servicepunt71. 

De huurprijs van die ruimte bedraagt €8.270,- per jaar, exclusief servicekosten 

2. In afwijking van het vigerende inkoopbeleid de uit te besteden werken, diensten en leveringen enkelvoudig onderhands te gunnen en 

hiervoor de directeur te machtigen binnen de financiële kaders van het verbouwingskrediet. 



 

 

 
 
 

 
 
De voorzitter            De secretaris 
 
 
 
 
 
E.G.E.M. Bloemen           E. Zandstra 
 

Agendapunt  

6.1 Wijziging scope 

assuranceopdracht 2020 

(bekrachtigen) GIBIT, DNR, 

UAV 

Het bestuur bekrachtigt  haar eerder per mail genomen besluit: 

1. In te stemmen met de scopewijziging van de Assuranceopdracht aan Baker Tilly met ingang van 2020. 

2. Akkoord te gaan met een meerwerkafspraak met Baker Tilly voor 2020 van (maximaal) 57k. 

3. De meerwerkkosten over de 4 gemeenten te verdelen volgens de vaste verdeelsleutel. 

6.2 Overeenkomst inzake 

Applicatiesuite Sociaal Domein  

Het bestuur: 

1. Neemt kennis van het lopende onderzoek 

2. Verklaart de onbevoegd ondertekende overeenkomst inzake Applicatiesuite Sociaal Domein achteraf ‘voor gedekt’. 

6.3 Persbericht en 

perssamenvatting 

Het bestuur geeft Pim van Vliet en Matthijs Huizing mandaat om persbericht en perssamenvatting aan te passen, passend bij de 

gemaakte opmerkingen. De aangepaste berichten worden vandaag zoals gepland verzonden.   

6.4 Wijziging regionaal 

aanbestedingsbeleid 

Het bestuur besluit: 

1. Akkoord te gaan met de voorgesteld tekstuele wijziging van het Aanbestedingsbeleid 

6.5 Regeling gebruik voertuigen Het bestuur besluit: 

1. De regeling gebruik dienstvoertuigen, onder voorbehoud van instemming van de Ondernemingsraad, vast te stellen. 

7 Nieuwe voorzitter bestuur 

Servicepunt71 

Het bestuur besluit:  

1. Dat de nieuwe voorzitter van het bestuur van Servicepunt71 in de vergadering van 29 oktober 2020 wordt bepaald. 

2. Dat Matthijs Huizing vanaf 3 oktober tot en met 29 oktober plaatsvervangend voorzitter is. 


