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Inleiding
Het Algemeen Bestuur heeft de opdracht gegeven om op 1 januari 2021 een nieuw sturing- en
financieringsmodel in te voeren. Dit voorjaar zijn wensen, randvoorwaarden en drie alternatieven voor
sturing- financiering van de ODG in beeld gebracht. In de Algemeen Bestuursvergadering van 12 juli 2019
is besloten dat het Algemeen Bestuur in de vergadering van 10 oktober 2019 een principebesluit wenst te
nemen over het te hanteren model.
Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven om de werkgroep (bestaande uit de ODG en
vertegenwoordigers van eigenaren en opdrachtgevers) en de kring van secretarissen te vragen een
gedragen ambtelijk advies voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.
Werkgroep
Alle werkgroep leden denken graag op inhoud mee om een goede rapportage op te stellen, die het bestuur
in staat stelt om een zorgvuldige afweging te maken. Tijdens de volgende werksessie (eind september)
wordt besproken of het ook mogelijk is om tot een gedragen advies te komen.
Kring van secretarissen
In de zomer is gesproken met de voorzitter van de kring van secretarissen. Dit leidde tot de conclusie dat
de kring eerst op vlieghoogte moet worden gebracht om een advies te kunnen geven. Op 2 september
2019 heeft de kring een presentatie ontvangen over het nieuwe sturing- en financieringsmodel. In het
overleg gaven de secretarissen aan dat zij graag ondersteunen om te komen tot besluitvorming in het
Algemeen Bestuur. Zij zien hierbij een procesrol voor zichzelf weggelegd. Met hen is besproken om het
advies aan hen voor te leggen alvorens het wordt ingebracht in het Dagelijks- en Algemeen Bestuur.
Planning
Om het traject binnen de werkgroep en de kring van gemeentesecretarissen te kunnen doorlopen, is het
niet mogelijk om op 10 oktober 2019 een principebesluit voor te leggen. Het voorstel wordt ingebracht in
het Algemeen Bestuur op 13 december 2019. Dit heeft geen effect op de verdere planning.

