Betreft: conceptnotulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Novatec
Datum: donderdag 6 april 2017 van 14.00-15.00 uur, Feithsweg 4 te Tolbert

Aanwezig:

Afwezig m.k.:

de heer Bert Nederveen, vertegenwoordiger van de gemeente Zuidhorn, voorzitter
de heer Jan Vos, vertegenwoordiger van de gemeente Marum, secretaris
de heer Hans Morssink, vertegenwoordiger van de gemeente Leek,
de heer Jos Huizinga, vertegenwoordiger van de gemeente Noordenveld
de heer Henk Bakker, vertegenwoordiger van de gemeente Zuidhorn
de heer Ben Plandsoen, vertegenwoordiger van de gemeente Leek
de heer Sjabbo Smedes, vertegenwoordiger van de gemeente Grootegast
de heer Alex Wekema, vertegenwoordiger van de gemeente Noordenveld
de heer Henk Hofman, directeur Novatec
de heer Ger Hesselink, controller Novatec
mevrouw Aulien van Ginneken (notulist)
de heer Hans de Graaf, vertegenwoordiger van de gemeente Marum
mevrouw Elly Pastoor, vertegenwoordiger van de gemeente Grootegast

Punt

Omschrijving

Actie

1

Opening
De heer Nederveen opent de vergadering om14.03 en heet allen van harte welkom,
in het bijzonder de nieuwe wethouder van de gemeente Noordenveld, de heer Jos
Huizinga en de nieuwe notulist, mevrouw Aulien van Ginneken, alsmede de twee
aanwezigen op de publieke tribune.
Voorafgaand aan deze vergadering vonden bedrijfsbezoeken plaats aan Topbrands
in Aduard, en Health Hub en IMDS in Roden. Daaruit zijn twee aandachtspunten
naar voren gekomen:
 De heer Morssink vraagt aandacht voor de brandveiligheid in het gebouw van
Topbrands in Aduard. Extra aandacht vanuit de gemeente Zuidhorn wordt
wenselijk geacht.
 De heer Nederveen betreurt het dat de inzet van Wajongers binnen Topbrands
zo slecht van de grond komt. Binnen Werk in Zicht wordt hiervoor zowel
bestuurlijk als ambtelijk aandacht gevraagd.

2
3
4

HB/
HH

HH/
BN

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen:
 Er zijn geen mededelingen.
a. Notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van
31 oktober 2016
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend.
Naar aanleiding van de notulen wordt bij pagina 1, agendapunt 3, tweede
aandachtspunt opgemerkt dat de presentatie over de werkwijze Noordenveld in
het sociaal domein voor de medewerkers Sociaal Domein van de
Westerkwartiergemeenten nog niet heeft plaatsgehad. De heer Nederveen zal dit
punt alsnog meenemen naar het POW.

AB Novatec 6 april 2017

pagina 1 van 3

BN

5

Ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen van:
a. Gemeente Grootegast d.d. 12-01-2017 betreffende Tweede wijziging GR
Novatec
b. Gemeente Leek d.d. 23-01-2017 betreffende Tweede wijziging GR Novatec
c. Gemeente Marum d.d. 31-01-2017 betreffende Tweede wijziging GR Novatec
d. Gemeente Noordenveld d.d. 07-02-2017 betreffende Tweede wijziging GR
Novatec
e. Gemeente Noordenveld d.d. 13-03-2017 betreffende Aanwijzing bestuurder
Verzonden aan:
A. Colleges van B&W d.d. 31-10-2016 betreffende Tweede wijziging
gemeenschappelijke regeling Novatec 2006.
Het algemeen bestuur neemt de ingekomen stukken a. t/m e. en het verzonden stuk
A. voor kennisgeving aan. De reactie vanuit Zuidhorn m.b.t. Tweede wijziging GR
Novatec wordt op korte termijn verwacht.

6

Financiën
a. Financieel kader Novatec 2018-2021
(memo H.K. Hofman, namens het dagelijks bestuur d.d. 28-03-2017)

Het algemeen bestuur stemt in het met Financieel kader Novatec 2018 – 2021 en de
begeleidende brief met de volgende opmerkingen:
 De heer Hofman geeft toelichting op twee onjuist vermelde bedragen; deze
worden alsnog aangepast. Dit heeft geen consequenties voor de
totaalbedragen; deze blijven hetzelfde.
- De heer Vos vraagt naar de fluctuaties in het subsidieresultaat SW, welke
vervolgens worden toegelicht. Dit komt doordat schommelingen in de
uitkering van het rijk niet beïnvloedbaar en niet voorspelbaar zijn.
 De heer Morssink geeft aan dat de reden van de verschillen tussen het in het
dagelijkse bestuur gepresenteerde financieel kader en berekeningen van de
gemeente Leek inmiddels duidelijk zijn en dat blijkt dat het gepresenteerde
financieel kader correct en akkoord is wat de gemeente Leek betreft.
 De heer Wekema vraagt of de instemming met de voorliggende kaderbrief
tevens instemming van de begroting inhoudt. Hierop wordt bevestigend
geantwoord. Vervolgens herhaalt hij wat hij in de vergadering van het
dagelijks bestuur heeft genoemd, namelijk dat hij moeite heeft met de wijze
van opzet en weergave van de begroting. De heer Hofman heeft naar
aanleiding van zijn opmerkingen de opzet van het financieel kader
aangepast. Het is echter niet aan de orde om de begrotingsopzet volledig
aan de wensen van Noordenveld aan te passen.
 De geplande vaststelling op 13 juli a.s. van de beleidsbegroting 2018 en
meerjarenraming 2019-2021 blijkt niet haalbaar te zijn voor de
representanten van de gemeente Noordenveld. De vergadering besluit deze
vergadering te laten plaatsvinden op 12 juli 2017 van 14.00 – 15.00 uur, i.p.v.
op 13 juli. Direct daarna vindt de vergadering van het dagelijks bestuur plaats
van 15.00 – 16.00 uur.
7

Fulltime inzet directeur tot 1 januari 2019
(Memo H. Nederveen, d.d. 27-03-2017)

Het algemeen bestuur stemt, met inachtneming van de evaluatie van de OR, ermee
in de fulltime detachering van de heer H.K. Hofman als directeur van Novatec per
1 april 2017 te verlengen tot 1 januari 2019, waarbij hem succes gewenst wordt.
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8

Definitief besluit inzake samenvoeging inpakafdelingen
(Memo H.K. Hofman, namens het Dagelijks Bestuur, d.d. 27-03-2017)

Het algemeen besluit tot het definitief samenvoegen van beide inpakafdelingen,
uiterlijk per 1 mei 2017 dit onder redenen en condities zoals verwoord in
meegestuurde memo. Voorts neemt het algemeen bestuur kennis van de
adviesaanvraag inzake de samenvoeging van beide inpakafdelingen en de
briefwisseling tussen de OR en de bestuurder c.q. de directeur Novatec over de
adviesaanvraag, alsmede over het advies van de OR over de samenvoeging van
beide inpakafdelingen.
Als gevolg van de samenvoeging van beide inpakafdelingen moet Cycloon binnen
het pand van Novatec intern verhuizen. Na een toelichting hierop door de heer
Hofman roept de heer Nederveen de aanwezigen op om binnen hun contacten
Cycloon aan te bevelen.
9

Stand van zaken toekomst Gemeenschappelijke Regeling Novatec
a. Koersbepaling gemeente Noordenveld m.b.t. uitvoering Wsw en
Participatiewet
De op 4 mei geplande bijeenkomst voor het ambtelijk personeel van Novatec en ISD
over hun toekomst kan niet doorgaan vanwege een geplande incompanytraining bij
ISD. Er wordt naar gestreefd deze bijeenkomst wel degelijk in het tweede kwartaal
van 2017 te organiseren, waarbij de leden van het dagelijks bestuur wordt
aanbevolen hierbij aanwezig te zijn.
b. Herindeling Westerkwartier
De heer Hofman merkt als directeur van Novatec en overlegpartner van de OR op
dat er bij de ambtelijke populatie vrij veel onrust is geconstateerd. De OR van ISD
heeft de gemeenteraden van Leek en Marum hierover een brief gestuurd en de OR
van Novatec is voornemens alle vijf gemeenten hierover te benaderen. De OR wil
graag meer betrokkenen worden en meepraten in het voorbereidingstraject van de
herindeling. De voorzitter vraagt de bestuursleden aandacht te hebben voor deze
situatie en wensen.

10

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11

Vaststelling volgende vergadering
De volgende vergadering van het algemeen bestuur wordt vastgesteld op
donderdag 18 mei 2017 van 14.00-15.00 uur in de vergaderzaal van Novatec,
Feithsweg 4 te Tolbert.

12

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om14.35 uur.

Aldus vastgesteld op 18 mei 2017

H. Nederveen,
voorzitter
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J. Vos,
secretaris
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