
 

Algemeen Bestuur SSC DeSom 
Conceptverslag van de vergadering op 30 maart 2022 
 
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) 
 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Agendapunt 5 ‘Voorstel Aanwending post Onvoorzien’; het DB heeft in haar vergadering van 23 maart 
besloten dit punt niet te bespreken; zij stelt voor dit punt mee te nemen in de verkenningen die gaande 
zijn over de toekomst van SSC DeSom. Derhalve wordt dit agendapunt van de agenda gehaald en niet 
besproken. 
 
De agenda wordt hiermee vastgesteld. 
 

2. Mededelingen en binnengekomen post 
De heer Van Zuijlen heeft laten weten verhinderd te zijn. 
Ook mw. Huisman laat weten dat zij verhinderd is. 

 
3. Verslag van de AB vergadering van 15 december 2021 

Het Algemeen Bestuur gaat akkoord met het verslag; het verslag wordt hierbij vastgesteld. 
 

4. Kaderbrief 2023, incl. zienswijzen gemeenteraden en reactie directie 
De leden van de vergadering hebben over de kaderbrief, de zienswijzen en de reactie van de directie 
geen vragen of opmerkingen. 
Het Algemeen Bestuur gaat unaniem akkoord met de Kaderbrief 2023. 
Het AB stelt hierbij de Kaderbrief 2023 vast.  
 

5. Voorstel Aanwending post Onvoorzien 
Wordt niet besproken, zie agendapunt 1. 
 

6. Rondvraag 
Van deze gelegenheid wordt geen gebruikt gemaakt. 
Peter merkt op dat de Voorjaarsrapportage 2022, de Begroting 2023 en de Jaarstukken 2021 besproken 
zijn in de Klankbordgroep. Binnenkort worden deze onderwerpen besproken in de Adviescommissie en 
volgt er een advies voor bespreking in het DB van 13 april.  
 
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:  13 juli 2023 
 
 
 
 

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


