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Inleiding:
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur (DB) van 6 september 2017 zijn enkele
onderwerpen mondeling besproken. Ter vergadering is het DB door extern deskundigen
geïnformeerd over de voorbereiding van de aanpassing van de GR ODBN en het Programma
van Eisen voor Huisvesting. Daarbij valt te constateren dat op dit moment nog geen
eindvoorstellen beschikbaar zijn om aan het Algemeen Bestuur (AB) voor te leggen. Gelet
hierop wordt de vergadering van het AB van 27 september 2017 geannuleerd. Via dit bulletin
wordt u schriftelijk geïnformeerd over de onderwerpen die in het DB aan de orde zijn geweest.
SSiB evaluatie en Belevingonderzoek 2016 en kwartaal 1 2017:
In samenwerking met het onderzoeksbureau van de gemeente Tilburg is een evaluatierapport
voor SSiB opgesteld. Dit rapport is bijgevoegd.
GR ODBN:
De ODBN heeft Vijverberg juristen ingeschakeld om een GR ODBN voor te bereiden. Voor de
zomervakantie heeft een gesprek met enkele juristen van de deelnemers plaatsgevonden. Op
dit moment wordt de concept tekst verder aangepast en wordt de relatie met de nota
reserves en voorzieningen verder uitgewerkt. Ook het onderzoek om een aparte GR op te
richten voor de taken van de Bestuurscommissie Afvalinzameling houdt verband met de
voorbereiding van de GR ODBN. In het vervolg worden ambtelijke gesprekken in september /
oktober gehouden. Daartoe zijn ambtelijk een juridische werkgroep en een financiële
werkgroep ingesteld. Naar verwachting kan het resultaat van de ambtelijke voorbereiding in
december aan het AB worden voorgelegd.
Programma van Eisen Huisvesting ODBN
De ODBN heeft de Brink groep ingeschakeld om het programma van eisen op te stellen. Ter
vergadering heeft de projectleider het DB geïnformeerd over het proces en de resultaten tot
heden. In september vinden nog gesprekken plaats met de medewerkers over de uitkomsten
van het gevolgde proces. Naar aanleiding van de input uit het vooronderzoek en de
opmerkingen van alle individuele DB – leden én de gesprekken met medewerkers wordt een
concept Programma van Eisen opgesteld. Dit zal naar verwachting in de volgende vergadering
van het DB kunnen worden voorgelegd.
Vergaderkalender 2018:
De vergaderkalender 2018 wordt voorbereid. Daarbij is een zorgvuldige inpassing van de P+C
cyclus van groot belang. Daarbij wordt de brief van de adoptieregeling met bijbehorende
planning betrokken. Naar verwachting zal in de volgende vergadering van het DB en AB een
voorstel voor besluitvorming worden voorgelegd.
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