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6
4. Water en maatschappij

Onderwerp
Optimalisatie samenwerking algemeen bestuur en dagelijks bestuur
Bijlagen
Geen
HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1. Procesmatige opdrachtgeversrol voor de griffier te laten invullen door 2 ABleden, de bestuursvoorzitter en de secretaris, onder de noemer van stuurgroep
optimalisatie samenwerking algemeen en dagelijks bestuur (sosad)
2. De heer L. Zwiers en mevrouw H. Hof af te vaardigen namens het AB
Inleiding
Het bestuursakkoord schrijft: “Vanuit de organisatie wordt het algemeen bestuur meer dan voorheen
gefaciliteerd en krijgt een aanspreekpunt en adviseur, bijvoorbeeld in de vorm van een
(bestuurs)griffier. “
De griffiersrol wordt vervuld door Harry Bauman. De griffier werkt voor het AB, ook binnen het
monistische stelsel. Procesmatig opdrachtgever van de griffier is de stuurgroep. Praktisch wordt dit
vorm gegeven door twee AB leden, gezamenlijk met de bestuursvoorzitter en de secretaris deze
opdrachtgeversrol te laten vervullen. De twee AB-leden die worden voorgesteld zijn de heer Zwiers
en mevrouw Hof, beiden zijn bereid om deze rol in te vullen.
In de maand september wordt het programmaplan opgesteld, waarin de ambitie en de weg er naar
toe helder wordt verwoord, en op welke parameters en welke termijn wordt gestuurd. De
procesmatige opdrachtgever krijgt dit ter vaststelling voorgelegd en zal dit met u delen.
Het inhoudelijk opdrachtgeverschap voor de griffier ligt bij de AB-leden. De wijze waarop krijgt
invulling in het nog uit te werken programmaplan.
Beoogd effect
Praktische werkwijze om procesmatig sturing te krijgen op optimalisatie samenwerking algemeen en
dagelijks bestuur.
De koppeling tussen AB en DB (en ondersteuning door ambtelijke organisatie) wordt door de vier
verschillende leden geborgd Zowel AB, DB en ambtelijke organisatie zijn vertegenwoordigd in de
stuurgroep.
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De griffier zal in september een programmaplan voorleggen aan de procesmatige stuurgroep.

