ANNOTATIE
Algemeen:
Vergadering:
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Datum vergadering: 14 december 2018
Agendapunt:

3

Onderwerp:

Verbeterplan

Opsteller:

Erika Hulst

Datum:

29-10-2018

Doel van agendering:
-

ter besluitvorming

Beschrijving:
Op 16 september 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het Verbeterplan en zijn de werkzaamheden
hiervoor door de ODG gestart, met als doel om eind 2018 de veranderopgaven gerealiseerd te hebben. Gedurende
de doorlooptijd van het Verbeterplan is over de voortgang periodiek aan het bestuur gerapporteerd.
Vanwege verschillende redenen zijn nog niet alle zaken uit het Verbeterplan volledig afgerond. Graag willen wij
alle overige projecten/activiteiten alsnog afronden. Wij stellen u voor om deze door te schuiven naar 2019 en
verder op te pakken in de lijnorganisatie. Hiervoor zijn nog financiële middelen beschikbaar (zie bijlage 2). Wij
willen u ook voorstellen om deze middelen door te schuiven naar 2019. De verschillende activiteiten vragen nog
de nodige aandacht en kunnen niet opgevangen worden in de reguliere begroting.
In deze notitie geven wij een overzicht van alle projecten en activiteiten (bijlage 1) en een financieel overzicht
(bijlage 2). Dit doen wij op dezelfde manier als de vorige notities waarin u in een tabelvorm het project/activiteit,
met status en toelichting ziet.

Vervolgproces

Datum

Ter

Ter

MT

30-10-2018

kennisgeving
☐

besluitvorming
☒

OR

31-10-2017

☒

☐

DB

15-11-2018

☐

☒

AB

14-12-2018

☐

☒

Beslispunten
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de volgende punten:
1. Kennis te nemen van het overzicht projecten/activiteiten Verbeterplan en het Verbeterplan als separaat
programma af te ronden.
2. De nog af te ronden projecten/activiteiten door te schuiven naar 2019, die conform het overzicht worden
opgepakt in de lijnorganisatie.
3. De overige financiële middelen door te schuiven naar 2019 ten behoeve van deze activiteiten en projecten
(oranje in het overzicht).

Bijlagen:



Notitie Verbeterplan

Beslissing
(indien van toepassing + invullen na
vergadering)

Opmerking:
Ingestemd

☐

Niet ingestemd ☐

