
 

Algemeen Bestuur SSC DeSom 
Conceptverslag van de vergadering op 14 juli 2021 
 
Aanwezig: 
F.R. Streng – voorzitter, portefeuillehouder ICT Medemblik 
J.H.N. Broeders – secretaris, portefeuillehouder ICT Drechterland  
G.J. van der Hengel – portefeuillehouder ICT Opmeer. 
N. Slagter, lid, portefeuillehouder ICT Stede Broec 
M.M. Bonsen – lid, portefeuillehouder ICT Koggenland 
P.A. Kuiken – directeur DeSom 
W. Essen – controller DeSom 
M. Schipper – notulist 
 
Afwezig:  
E.A. van Zuijlen – lid, portefeuillehouder ICT Enkhuizen, met kennisgeving 
A. Huisman – voorzitter Adviescommissie (gemeentesecretaris Stede Broec), met kennisgeving 
 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
De agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Benoeming G.J. van der Hengel als lid van AB en DB 
De heer G.J. van der Hengel is per 1 juli 2021 benoemd als burgemeester van de gemeente Opmeer. Hij 
is portefeuillehouder ICT. Als zodanig wordt hij voorgedragen als lid van het Algemeen Bestuur. Het 
Algemeen stemt in met zijn benoeming als lid van Algemeen Bestuur en als lid van het Dagelijks Bestuur. 
Hiermee is deze benoeming vastgesteld. 
 

3. Mededelingen en binnengekomen post 
De heer van Zuylen heeft laten weten verhinderd te zijn en zich niet te laten vervangen. 
Mevrouw Huisman heeft laten weten verhinderd te zijn. 

 
4. Verslag van de AB vergadering van 21 april 2021 

Willem Essen stelt een wijziging voor:  punt 7, ‘Willem licht toe …’ wijzigen in ‘Peter licht toe …’. 
Het AB gaat akkoord met deze wijziging in het verslag; het verslag wordt met deze wijziging vastgesteld. 
 

5. Jaarstukken 2020, incl. controleverklaring van de accountant 
Vijf gemeenteraden hebben hun positieve zienswijzen afgegeven en ingestemd met de jaarstukken 
2020. De gemeente Koggenland heeft een negatieve zienswijze afgegeven. 
 
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de memo van het AB-lid namens Koggenland inzake de 
negatieve zienswijze. Nico vraagt naar de motivering van Koggenland. Monique licht het toe; 
Koggenland vindt het belangrijk dat de opmerkingen geadresseerd worden.  
Het AB verzoekt de directie in het vervolg belangwekkende gebeurtenissen op te nemen in het 
jaarverslag.  
 
Jeroen stelt voor de memo van Koggenland op te nemen in het voorstel en besluit van het AB.  
Het AB neemt dit voorstel over. 
Monique verzoekt om haar memo mee te sturen naar de toezichthouder. Het Algemeen Bestuur besluit 
deze memo toe te voegen aan de stukken die gestuurd worden aan de toezichthouder.  
Het Algemeen Bestuur gaat hiermee unaniem akkoord met de Jaarstukken 2020 en neemt kennis van de 
controleverklaring. Het AB stelt hierbij de Jaarstukken 2020 vast.  
 



 

6. Bestemming Jaarresultaat 2020   
Alle deelnemende gemeenten hebben een positieve zienswijze afgegeven op de Bestemming van het 
Jaarresultaat 2020. Deze zienswijzen gelezen hebbende, gaat het Algemeen Bestuur unaniem akkoord 
met de Bestemming Jaarresultaat 2019. Het AB stelt hierbij de Bestemming Jaarresultaat 2019 vast.  
 

7. Begroting 2022 
Vijf gemeenteraden hebben hun positieve zienswijzen afgegeven en ingestemd met de Begroting 2022. 
De gemeente Koggenland heeft een negatieve zienswijze afgegeven. 
Peter licht kort toe waarom er een beleidsarme begroting is opgesteld. De Begroting 2022 is op verzoek 
van de deelnemers beleidsarm opgesteld en is door het DB vrijgegeven om aan de gemeenteraden te 
sturen voor zienswijzen. De motivatie voor negatieve zienswijze van de gemeente Koggenland lijkt niet 
in lijn met de afspraken die de deelnemers, het DB en AB met elkaar hebben gemaakt. 
 
De memo van het AB-lid namens Koggenland inzake de negatieve zienswijze wordt besproken. 
Monique licht de memo toe; Koggenland vindt het belangrijk dat de opmerkingen geadresseerd worden. 
Op de vraag van Nico over de unanimiteit in besluitvorming over de begroting, is de vergadering het 
erover eens dat unanimiteit in besluitvorming over de begroting vereist is.  
Jeroen stelt voor de memo van Koggenland op te nemen in het voorstel en besluit van het AB. Het AB 
neemt dit voorstel over. 
Monique verzoekt om de haar memo mee te sturen naar de toezichthouder. Het Algemeen Bestuur 
besluit deze memo toe te voegen aan de stukken die gestuurd worden aan de toezichthouder. 
 
De zienswijzen én de memo van Koggenland gelezen hebbende, gaat het Algemeen Bestuur unaniem 
akkoord met de Begroting 2022. Het AB stelt hierbij de Begroting 2022 vast.  
 

8. Aanpassen Kredietfaciliteit 
Op verzoek van de voorzitter schetst Peter kort de gang van zaken. Het DB heeft in haar vergadering van 
13 april 2021 dit voorstel geaccordeerd. Het staat nu opnieuw op de agenda omdat het AB aan de 
Adviescommissie gevraagd heeft om alsnog haar advies te geven. 
 
Het AB spreekt over aanbestedingstrajecten en -procedures in het algemeen; als een aanbestedings-
traject eenmaal loopt, zijn er geen keuzemomenten meer. Het AB verzoekt de directie om in het 
voortraject bij aanbestedingen, naar een moment te zoeken waarin de consequenties van die 
aanbesteding met het bestuur besproken kunnen worden en er een bestuurlijke afweging kan wordt 
gemaakt.  
Frank merkt op de aanbestedingstrajecten, vooral als het Europese aanbestedingen zijn, de bestuurlijke 
slagkracht behoorlijk in de weg kunnen zitten en weinig ruimte bieden om als bestuur te bewegen. 
Peter stelt deze feedback op prijs en geeft aan te onderzoeken waar natuurlijke go/no-go momenten 
voor de bestuurders kunnen worden ingericht.  
 
Na deze bespreking besluit het AB het advies van de AC c.q. het DB over te nemen. 
Het Algemeen Bestuur gaat akkoord met het voorstel Aanpassen kredietfaciliteit. Het voorstel 
Aanpassen Kredietfaciliteit is hiermee vastgesteld. 
 

9. Functieboek en aanpassen conversietabel SSC DeSom 
Dit punt wordt nu niet besproken.  
De voorzitter van het DB meldt dat het DB de besluitvorming hierover heeft opgeschort tot het najaar. 
 
 

10. Rondvraag 
Algemeen: De gang van zaken rondom deze besluitvorming op de Jaarstukken, de Begroting en het 
aanpassen van de Kredietfaciliteit wordt besproken. De leden van het AB zijn het erover eens dat de 
stroeve besluitvorming o.a. te maken heeft met het besluit om beleidsarm te begroten, de gekozen 



 

rechtsvorm, het onduidelijke opdrachtgeverschap naar de uitvoeringsorganisatie DeSom. Het hangt 
allemaal met elkaar samen. 
De Adviescommissie is al bezig met de opdracht te onderzoeken of een aanpassing van de rechtsvorm 
mogelijk is en wat dat gaat betekenen.  
Het AB besluit hierover een heisessie te organiseren. Het AB verzoekt Marga hier een datum voor te 
zoeken.  
Het AB benadrukt dat DeSom als uitvoeringsorganisatie goed functioneert en dat het belangrijk is dat 
DeSom als uitvoeringsorganisatie blijft doen waar ze goed in is. 
 
Nico Slagter; heet Gerard hartelijk welkom in de regio West Friesland en wenst hem veel succes in zijn 
functie als burgemeester van Opmeer.  
Gerard van der Hengel; dank voor dit welkom. Hij benadrukt het belang van de heisessie op korte 
termijn. 
 
 
 
Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

 
Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur GR SSC DeSom, 

 
Datum:  15 december 2021 

 
 
 
 

 
……………………………………………………….              ………………………………………………… 
F.R. Streng, voorzitter    J.H.N. Broeders, secretaris 


