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1 

 

Opening 

De heer Wouters heet iedereen van harte welkom.  

 

2 

 

Taakverdeling bestuur SK 

Actualiseren taakverdeling vanwege wisseling voorzitterschap AB en DB van mevrouw 

Callewaert naar de heer Wouters. 

Het DB heeft voorgesteld dat de heer Bosma het voorzitterschap van de heer Wouters 

van portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering overneemt.  

Aanvullend op het overzicht zal de heer Wouters namens gemeente Eersel wel lid 

blijven van portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering i.p.v. de heer Kraaijeveld. 

Rekening houdend met deze wijzigingen gaat de vergadering akkoord met de 

voorgestelde taakverdeling van bestuur.  

 

3 

 

Ingekomen stukken 

 

4 

 

Verslag vorig overleg d.d. 29 juni jl. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het concept verslag. Het verslag wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

5 

 

Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen vanuit Dagelijks Bestuur. 

 

6 

 

Bedrijfsvoering 

 

6.a 

 

Tussentijdse Rapportage 2021 

Er zijn geen vragen over de Tussentijdse Rapportage.  

Het algemeen bestuur stelt de Tussentijdse Rapportage 2021 vast.   

 

6.b 

 

Controleprotocol bedrijfsvoering 

Het controleprotocol bedrijfsvoering wordt door de vergadering vastgesteld. 
 

6.c 

 

Normenkader voor de accountantscontrole 

Het normenkader voor de accountantscontrole wordt door de vergadering vastgesteld.  
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6.d 

 

Proces Kadernota GRSK 2023 

Voorzitter geeft het woord aan de heer L. Theuws (plv. directeur SK). De heer Theuws 

meldt dat ambtelijk is gestart met het opstellen van de Kadernota 2023. Deze is gereed 

voor 1-1-2022 om verder in procedure te gaan. In de Kadernota wordt het proces 

Opnieuw Verbinden nog niet opgenomen. Er wordt een Kadernota opgesteld op basis 

van ongewijzigd beleid. Volgend jaar volgt er een begrotingswijziging voor Opnieuw 

Verbinden. Deze werkwijze geeft dan ook een zuiver beeld over de kosten van 

Opnieuw Verbinden. 

Er zijn geen vragen vanuit de vergadering. Voorzitter bedankt de heer Theuws voor 

deze toelichting.  
 

7 

 

Stand van zaken Opnieuw verbinden 

Voorzitter geeft opnieuw het woord aan de heer Theuws.   

De heer Theuws meldt dat de gemeenten hebben aangegeven via voorgenomen 

collegebesluiten welke dienstverlening gewenst is vanuit SK. Er volgt een inventarisatie 

in samenspraak met gemeenten hoe dit verder te organiseren. Op moment dat 

gemeente hun OR-en om advies hebben gevraagd, volgen definitieve besluiten. Deze 

worden dan aan DB voorgelegd om vervolgens als opdracht te worden meegegeven 

aan de directeur SK voor nadere uitwerking.  

De voorzitter vult hierop aan dat inmiddels alle colleges een voorgenomen besluit 

hebben genomen. Afgesproken is dat er op 1 december 2021 door de 5 gemeenten 

adviesaanvragen naar de gemeentelijke OR-en worden gestuurd.  

 
De heer Luijten vraagt om aandacht te hebben voor medewerkers voor SK en vooral 
voor degene voor wie impact groot kan zijn. Ook vraagt hij aandacht voor goede 
communicatie naar gemeenten over Opnieuw Verbinden.  
Voorzitter reageert hierop en meldt dat hij samen met directeur fysieke bijeenkomsten 
met medewerkers van de verschillende afdelingen heeft georganiseerd om aan de 
medewerkers SK de voorgenomen besluiten op hoofdlijnen aan te kondigen. Bij elke 
sessie waren OR-leden aanwezig als ook een of meerdere secretarissen (delegatie 
vanuit stuurgroep).  
 
De heer Van der Linden vraagt of er al een gedetailleerde fasering bekend is. Qua 
planning is er nu nog ruim een jaar te gaan maar er zijn nog vele stappen die gezet 
moeten worden. Is de planning nog realistisch?  
De heer Theuws reageert hierop en geeft aan dat het voor wat betref SK de inzet is om 
de planning te halen maar het vraagt wel om een gezamenlijke inzet -SK en 
gemeenten- om alles tijdig af te kunnen ronden. Hij onderkent dat er nog veel 
afhankelijkheden zijn om het tot goed einde te brengen. Gekoerst wordt om datum 1-1-
2023 te halen i.k.v. continuïteit van organisatie en de taken. Er is een planning  
gemaakt en deze wordt steeds verder gedetailleerd. Voorzitter geeft aan dat als 
projectplan gereed is dat deze wordt gedeeld met de AB leden.  
 
De heer Van der Linden: Wat zijn de grootste risico’s die we lopen?  
De heer Theuws antwoordt hierop dat de snelheid van besluitvorming over belangrijke 
items punt van aandacht zijn. Gemeenten zijn autonoom in hun besluitvorming en het 
valt niet mee om dit snel te doen maar vooral ook zorgvuldig. Daarnaast moeten de 
trajecten voor medewerkers goed worden voorbereid in overleg met de OR en 
vakbonden. Plaatsing medewerkers moet ook gaan plaatsvinden voor 1-1-2033. De 
wijziging van GR vraagt lange doorlooptijd en daarbij zijn er volgend jaar ook 
gemeenteraadsverkiezingen. Ook de huidige verdeelsleutels moeten worden 
aangepakt; naar verwachting zullen deze  verdelingseffecten op gaan leveren voor de 
individuele gemeenten. De doorlooptijd van een begrotingswijziging duurt half jaar. 
Deze punten maken het noodzakelijk om regie op traject te gaan borgen om tijdig klaar 
te krijgen.  
De heer Van der Linden merkt op aan dat het van belang is dat er een goed 
onderbouwd wijzigingsplan komt en dat gemeenten samen inspannen om 
doorlooptijden te halen. 
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Voorzitter geeft aan dat er in traject Opnieuw Verbinden veel betrokken partijen zijn 
maar dat als er overeenstemming is, dat dan de vaart er in kan blijven. Als iedere partij 
ander standpunten inbrengt dan ontstaat risico dat het niet tijdig kan worden afgerond. 
Mevrouw Callewaert vat het samen met het woord “eensgezindheid”.  
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Rondvraag 

De heer Van Dalen stelt vraag over ontwikkelstrategie van de Kempen en afstemming 

richting de pers.  

Dit valt buiten de orde van de vergadering en afgesproken wordt om hierover na de 

vergadering met de betrokken portefeuillehouders af te stemmen. 

 

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. 
 

9 

 

Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur en geeft het woord aan mevrouw 

Callewaert voor dankwoord aan de heer Cerutti vanwege zijn afscheid als directeur van 

de Samenwerking Kempengemeenten per 1-11-2021. Namens bestuur wordt een 

attentie aan hem aangeboden. 

 


