
 

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

 
1. Opening en vaststellen agenda 
Vooruitlopend op de besluitvorming bij agendapunt 9, wordt Jan Franx benoemd als voorzitter van deze 
AB-vergadering. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Besloten wordt agendapunt 9, ‘Benoeming leden Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, voorzitter en 
secretaris’, als eerste te behandelen. 
De agenda wordt hiermede vastgesteld. 
 
 9.   Benoeming leden Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, voorzitter en secretaris 
Conform het voorstel van het DB, worden de volgende leden van het Algemeen Bestuur benoemd: 
J. Franx, portefeuillehouder ICT Enkhuizen; 
G.J. van den Hengel, portefeuillehouder ICT Opmeer; 
M.G.T. Visser, portefeuillehouder ICT Stede Broec; 
G.J. Gringhuis, portefeuillehouder Medemblik; 
M.M. Bonsen-Lemmers, portefeuillehouder ICT Koggenland; 
B.F. de Vos-Janssen, portefeuillehouder ICT Drechterland. 
Uit hun midden wordt met instemming van de aanwezige leden, benoemd tot Dagelijks Bestuur: 
J. Franx, portefeuillehouder ICT Enkhuizen, als voorzitter van zowel DB als AB; 
G.J. van den Hengel, portefeuillehouder ICT Opmeer, als secretaris van zowel DB als AB; 
M.G.T. Visser, portefeuillehouder ICT Stede Broec, als lid. 
 
De directie feliciteert de leden met hun benoemingen. 
De heer Franx bedankt de aanwezigen voor hun vertrouwen en hoopt op een constructieve 
samenwerking. 
 
De heer Van den Hengel merkt op dat mw. Huisman heeft aangeven dat zij haar rol in de 
Adviescommissie overdraagt aan mw. Nanda Hellingman, gemeentesecretaris van Enkhuizen. Het 
Algemeen Bestuur hecht eraan dat de voorzittersrol van de Adviescommissie wordt toegekend aan een 
andere gemeentesecretaris dan die van Enkhuizen.  
 



 

De heer Van den Hengel stelt voor om voortaan de AB-vergaderingen te laten aansluiten op de DB-
vergaderingen. Het doel dat hij hiermee beoogt is dat dat AB-leden dan makkelijk kunnen kiezen om de 
DB-vergadering bij te wonen en op die manier sneller en gedetailleerder informatie vergaren. Het 
Algemeen Bestuur spreekt af om het DB dit voorstel formeel te laten bespreken op een later tijdstip. 
 
2. Mededelingen en binnengekomen post 
Mevrouw De Vos-Janssen heeft laten weten verhinderd te zijn. 
Mevrouw Huisman heeft laten weten verhinderd te zijn. 

 
3. Verslag van de AB vergadering van 30 maart 2022 
Het AB gaat akkoord met het verslag; het verslag wordt hierbij vastgesteld. 
 
4. Jaarstukken 2021, incl. controleverklaring van de accountant 
Vijf gemeenteraden hebben hun positieve zienswijzen afgegeven en ingestemd met de jaarstukken 
2021. De gemeente Koggenland heeft een negatieve zienswijze afgegeven. 
 
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de reactie van de directie op de negatieve zienswijze en de 
motie van de gemeenteraad van Koggenland. De heer Van den Hengel vraagt naar de motivering van 
Koggenland. Mevrouw Bonsen licht het toe en merkt op dat de reactie van de directie afdoende is. Zij 
merkt ook op dat de motie van de raad van Koggenland gezien kan worden als een aanvulling op het 
ontwikkeltraject ‘ Spijkers met koppen’ dat momenteel gaande is. Zij hecht eraan dat de motie wordt 
toegevoegd aan de brief die naar de toezichthouder gestuurd gaat worden. 
Het Algemeen Bestuur besluit de motie van Koggenland toe te voegen aan de brief en verdere stukken 
die gestuurd worden aan de toezichthouder.  
 
Het Algemeen Bestuur gaat met meerderheid van stemmen akkoord met de Jaarstukken 2021 en neemt 
kennis van de controleverklaring. Het AB stelt hierbij de Jaarstukken 2021 vast.  
 
5. Bestemming Jaarresultaat 2021   
Vijf gemeenteraden hebben hun positieve zienswijzen afgegeven en ingestemd met de Bestemming 
Jaarresultaat 2021. De gemeente Koggenland heeft een negatieve zienswijze afgegeven. 
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de reactie van de directie op de negatieve zienswijze en de 
motie van de gemeenteraad van Koggenland. 
 
De zienswijzen gelezen hebbende, gaat het Algemeen Bestuur met meerderheid van stemmen akkoord 
met de Bestemming Jaarresultaat 2021. Het AB stelt hierbij de Bestemming Jaarresultaat 2019 vast.  
 
6. Voorjaarsrapportage 2022 
Het AB neemt kennis van het feit dat drie deelnemers een positieve zienswijze hebben afgegeven, twee 
deelnemers hebben geen zienswijze afgegeven en door één deelnemer is een negatieve zienswijze 
afgegeven. De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat er ten aanzien van wijzigingen van de begroting, 
besluiten nodig zijn op basis van unanimiteit. 
 
Gelezen de zienswijzen en de motie van gemeente Koggenland, besluit het Algemeen Bestuur de 
Voorjaarsrapportage 2022 niet vast te stellen. 
De voorzitter van het AB verzoekt de directie de toezichthouder van dit besluit op de hoogte te stellen, 
conform de conceptbrief. 
 
7. Begroting 2023 
Het AB neemt kennis van het feit dat vijf deelnemers een positieve zienswijze hebben afgegeven; één 
deelnemer heeft een negatieve zienswijze afgegeven. 
De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat er ten aanzien van wijzigingen van de begroting, besluiten 
nodig zijn op basis van unanimiteit. 
 



 

Gelezen de zienswijzen en de motie van gemeente Koggenland, besluit het Algemeen Bestuur niet 
akkoord te gaan met de Begroting 2023. Het AB stelt hierbij de Begroting 2023 niet vast. 
Conform het advies van de DB, verzoekt het AB de directie de toezichthouder van dit besluit op de 
hoogte te stellen, conform de conceptbrief en aan te geven dat er op basis van de verwachte 
besluitvorming in het AB niet voldaan kan worden aan een tijdige inzending van de Begroting 2023. 
 
8. Eerste Begrotingswijziging 2023 
Het AB neemt kennis van het feit dat vijf deelnemers een positieve zienswijze hebben afgegeven; één 
deelnemer heeft een negatieve zienswijze afgegeven. 
De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat er ten aanzien van wijzigingen van de begroting, besluiten 
nodig zijn op basis van unanimiteit. 
 
Gelezen de zienswijzen en de motie van gemeente Koggenland, besluit het Algemeen Bestuur niet 
akkoord te gaan met deze Eerste Begrotingswijziging 2023. Het AB stelt hierbij de Eerste 
Begrotingswijziging 2023 niet vast. 
 
9. Benoeming leden Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, voorzitter en secretaris 
Zie eerder in dit verslag. 
 
10. Presentatie door bureau Noordbeek inzake beveiliging 
Op verzoek van de voorzitter memoreert de heer Kuiken dat het AB hem in haar vergadering van 22 juni 
verzocht heeft om Noordbeek de opdracht te verlenen om een second opinion te geven op de 
bevindingen van Hoffmann en een globaal inzicht te geven in wat er naar hun mening de te nemen 
maatregelen zijn voor alle deelnemers in het samenwerkingsverband. 
De heer Kuiken geeft het woord aan Prof.dr.ir. Ronald Paans re. van Noordbeek. 
De heer Paans schetst aan de hand van zijn presentatie de gang van zaken. 
De voorzitter dankt de heer Paans voor zijn heldere presentatie en inzichten.  
Na een korte discussie, vat de voorzitter samen dat het Algemeen Bestuur op korte termijn tot besluiten 
wil overgaan. Het AB heeft behoefte aan een globaal inzicht in kosten die de inhuur van een 
projectleider die een eerste inventarisatie kan doen, met zich mee brengt. 
Het AB verzoekt de heer Kuiken deze week nog een mail naar alle AB-leden te sturen met het verzoek 
om financiering van een projectleider die een globale begroting kan opstellen. Het rapport van 
Noordbeek graag met deze mail meesturen. 
De voorzitter benadrukt dat communicatie tussen de AB en DB leden, de directie, de CISO’s en IM-ers en 
extern, naar gemeenteraadsleden en medewerkers hierbij een belangrijk aandachtspunt is. 
Afgesproken wordt dat de heer Franx de heer Van den Hengel (die inmiddels de vergadering verlaten 
heeft) zal bijpraten. De heer Visser zal mw. De Vos-Janssen op de hoogte brengen. 
 
11. Rondvraag 
Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. 
 
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:  14 december 2022 

 
 
 
 

 
……………………………………………………….              ………………………………………………… 
J. Franx, voorzitter    G.J. van den Hengel, secretaris 


