AGENDA Algemeen Bestuur OD IJSSELLAND
Datum:
Tijd:
Plaats:
Secretaris:
Afmelding:

12 april 2018
15.00 – 17.00 uur
Zwolle 4.37
Grietje Begeman-Sinnema

1. Opening en vaststellen agenda
2. Afleggen ambtseed door directeur Pieter-Jan van Zanten
Om de ambtseed van de OD-medewerkers te kunnen afnemen, moet Pieter-Jan van Zanten
eerst de ambtseed hebben afgelegd.
3. Besluitvormend: vaststellen verslag 13 december 2017
Vaststellen verslag (bijlage 3.1)
4. Besluitvormend: verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving OD
IJsselland
Voorgesteld wordt om de verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving OD
IJsselland vast te stellen en te publiceren. (bijlage 4.1)
5. Besluitvormend: begrotingswijzigingen 2018.
Voorgesteld wordt te besluiten:
De ontwerp begrotingswijzigingen 2018 aan te bieden aan de Raden en Staten van de
deelnemers om deze in de gelegenheid te stellen om zienswijze in te dienen voor 8 juni 2018
zie de bijlagen 5.1 t/m 5.4.
6. Besluitvormend: vaststelling treasurystatuut OD IJsselland
Voorgesteld wordt:
1. Het treasurystatuut voor kennisgeving aan te nemen.
Zie de beslisnota in bijlage 6.1 en het statuut in bijlage 6.2
7. Opiniërend: Uitvoeringsbeleid/agenda inhoudelijke onderwerpen 2018
In de beslisnota worden twee onderdelen voorgelegd:
1. De prioriteiten die binnen de OD aan onderwerpen wordt gegeven
2. Een keuze in thema’s die tijdens bestuursvergaderingen verdiepend besproken kunnen
worden.
Bijlage 7.1
8. Informerend: Ontwerpbegroting 2019
Het AB wordt door het DB geïnformeerd over de concept-begroting 2019 die zij voornemens
is voor een zienswijze vóór 15 april voor te leggen aan de raden en de staten.
De ontwerpbegroting wordt nagezonden na de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 4
april 2018.
9. Ter informatie: Budgethoudersreglement
Voorgesteld wordt:
1. Het budgethoudersreglement voor kennisgeving aan te nemen
Zie de bijlagen 9.1 en 9.2
10. Ter informatie: keuze accountant
Voorgesteld wordt:
1. Kennis te nemen van de accountantskeuze.
Zie de bijlage 10.1
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11. Ter informatie: stand van zaken (onder)mandaat, DVO’s en jaaropdrachten
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. de mandaten, DVO’s en
jaaropdrachten. Bijlagen 11.1, 11.2, 11.3 en 11.4
12. Ter informatie: Ondertekening convenant Handhaving regio Oost Nederland
Met de ondertekening kunnen BOA’s van de OD IJsselland ook handhavingsacties verrichten
buiten het eigen werkgebied. Zie in bijlage 12.1 de beslisnota en in bijlage 12.2 het
convenant.
13. Ter informatie: terugkoppelingen en mededelingen
14. Ter informatie: Actuele ontwikkelingen in VTH-zaken IJsselland.
Mondelinge informatie over actuele ontwikkelingen in VTH-zaken.
15. Rondvraag en sluiting
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