Agenda Algemeen Bestuur OD Twente
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

09-04-2021
10:30 - 12:30
Via Microsoft Teams
Ellen Nauta
Aansluitend vindt van 12:30 tot 13:00 het PHO-overleg plaats.

1

Opening

2

Vaststellen agenda

3

Mededelingen

3.1

Brief VNG Kennisplatform veehouderij en humane gezondheid

3.2

Rapport Commissie van Aartsen

4

Vaststellen verslagen van 11 december 2020 en 5 maart 2021
Het AB wordt verzocht om de verslagen van de vergaderingen van 11
december 2020 en 5 maart 2021 vast te stellen.

5

TER BESLUITVORMING

5.1

Evaluatie GR
Het doel van bijgevoegde beslisnota is om gezamenlijk te besluiten efficiënt om
te gaan met de plicht tot het evalueren van de GR, door de evaluatie van de
GR te koppelen aan een logisch moment waarop de GR toch al gewijzigd dient
te worden.
Gelet hierop wordt het AB gevraagd om in te stemmen met de volgende punten
zoals verwoord in bijgevoegde beslisnota:
1. Het AB stemt in met het voorstel om de evaluatie van de GR op te vatten als
een onderzoek, binnen de wettelijke kaders, naar de praktische
uitvoerbaarheid van de GR en daarop gebaseerde wettelijke regelingen, zowel
vanuit oogpunt van de deelnemers als vanuit het oogpunt van de organisatie.
2. Het AB stemt in met het voorstel om de evaluatie uit te voeren tegelijkertijd
met de verplichte implementatie van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

6

TER BESPREKING

6.1

Kadernota 2022
De Kadernota OD Twente 2022 is in december 2020 door het Algemeen
Bestuur besproken. Het Algemeen Bestuur heeft destijds verzocht het
document voor te bespreken met de financieel adviseurs van de deelnemers.
Tijdens een bijeenkomst op 1 februari 2021 is voorgesteld de financiële

consequenties van een aantal beschreven ontwikkelingen te matigen of op te
lossen binnen de eigen begroting van de OD Twente.
De Kadernota OD Twente 2022 voorspelt nu voor 2022 een iets lagere
begrotingsomvang in vergelijking met het kalenderjaar 2021. Aan het
Algemeen Bestuur wordt gevraagd opnieuw kennis te nemen van de
Kadernota OD Twente 2022.
Besluitvorming over de uitgangspunten vindt plaats in het reguliere proces voor
de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2022 dat inmiddels is opgestart.
6.2

Realisatie 2020
Gert geeft een inleidende mondelinge toelichting ten aanzien van de realisatie
2020 en inzicht in de huidige stand van zaken. Daarnaast heeft het DB de
mogelijkheid geopperd een aantal deelnemers uit te lichten wat betreft
uitvoeringsprogramma, geleverde productie en uren. De OD Twente heeft
hiervoor de gemeenten Borne, Hengelo en Rijssen-Holten benaderd. De
bestuurders van deze gemeenten zullen tijdens de AB-vergadering dan ook
aansluitend een terugkoppeling geven vanuit hun eigen gemeente, waarbij ook
aandacht wordt besteed aan de samenwerking.

7

TER KENNISNAME

7.1

Termijnplanning
Verzocht wordt om kennis te nemen van bijgevoegde termijnplanning.

8

Rondvraag en sluiting
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