Notulen algemeen bestuursvergadering MidZuid
24 oktober 2019
Aanwezig:
Mevrouw drs. P.C. Jorritsma-Verkade, gemeente Altena, voorzitter
De heer A.H.M. de Jongh, gemeente Geertruidenberg, vicevoorzitter
Mevrouw L. Schuitmaker, gemeente Drimmelen, lid
De heer mr. M.P.C. Willemsen, gemeente Oosterhout, lid
De heer H. Bakker, gemeente Drimmelen, lid
De heer J. van Huijgevoort, extern bestuurslid
De heer mr. S.M.T.P. Vermeulen, extern bestuurslid
De heer drs. E.B.A. Lichtenberg MCM, algemeen directeur
De heer M. Maaijwee, concerncontroller
De heer A.J.J. van Ginneken, adviseur bestuurlijke en juridische zaken
Afwezig:
De heer J.P. Tanis, gemeente Altena, lid
De heer R.P. van der Helm, gemeente Oosterhout, lid
De heer M. Hofkens, gemeente Geertruidenberg, lid
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter constateert dat een meerderheid van de bestuursleden aanwezig is en opent de
vergadering om 15.00 uur.
De voorzitter en vicevoorzitter doen verslag van de ontwikkelingen betreffende het vertrek
(begin december 2019) en opvolging algemeen directeur.
Afgelopen week is een kandidaat in beeld gekomen als mogelijk interim algemeen directeur.
Voorzitter en vicevoorzitter zijn door de overige bestuursleden telefonisch gemandateerd om
gesprekken te voeren. De gesprekken hebben ertoe geleid dat er een akkoord is met de heer
Jeroen van der Geest, om gedurende een jaar de rol van algemeen directeur interim te
vervullen. In het komende jaar zal de procedure opgestart worden voor de definitieve
invulling van de vacature algemeen directeur.
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De heer Van der Geest voegt zich bij de vergadering om zichzelf voor te stellen en een gesprek
te voeren met het bestuur.
Het dagelijks bestuur besluit om:
1) de heer Jeroen van der Geest per 1 januari 2020 te benoemen als interim algemeen
directeur van MidZuid voor de periode van 1 jaar; en
2) de heer Peter Volkers (commercieel directeur) te benoemen als waarnemend
algemeen directeur gedurende de periode na het vertrek van de heer Lichtenberg en
tot de start van de heer Van der Geest
Mededelingen algemeen directeur:


Stavaza Regionaal Werkbedrijf: resultaten banenafspraak lopen terug (dit is overigens
een landelijke ontwikkeling). Er worden gesprekken gevoerd om de resultaten te
verbeteren. Onder andere wordt onderzocht of detachering meer als instrument in te
zetten is



Aangezien er geen wijzigingen zijn in de relevante wetgeving is aanpassing van het
normenkader accountantscontrole dit jaar niet nodig



De grote magazijnruimte wordt aangeboden aan bedrijven voor palletplaatsen.
Inmiddels is een grote order binnengekomen van 500 vaste palletplaatsen en
optioneel nog 500.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Stukken ter kennisname
a. Pleidooi voor behoud SW-infrastructuur en stimulans beschut werk (Cedris)
b. Brief over werkgeversvereniging GR’s
c. Brochure werkgeversvereniging GR’s
De directeur geeft toelichting op de stukken ter kennisname.
3. Notulen en actielijst
n.a.v.: Het voorstel voor reservebeleid is in ontwikkeling en zal vermoedelijk in november op
de agenda van het DB komen.
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Het algemeen bestuur besluit om vast te stellen:
1) Notulen AB 4 juli 2019
2) Notulen DB 26 september
Het algemeen bestuur neemt kennis van de aangepaste notulen DB 22 augustus 2019
Actielijst: De actielijst wordt besproken.
4. Besluit over WNRA / deelname aan vereniging
Afdelingsmanager P&O Dianne Bekker voegt zich bij de vergadering en geeft toelichting over
het voorstel.
Het algemeen bestuur besluit om:
1) akkoord te gaan met het advies om voorlopig geen lid te worden van de
werkgeversvereniging voor Gemeenschappelijke Regelingen; en
2) de ontwikkelingen te blijven volgen
5. Pilot duale inburgering
Dianne Bekker geeft toelichting op de bijgevoegde stukken.
Inmiddels zijn 12 personen vanuit Drimmelen en Geertruidenberg aangemeld in de pilot
duale inburgering.
De kick off is gepland. Hierbij zijn naast MidZuid alle vier de gemeenten vertegenwoordigd.
6. Eerste indicatie derde kwartaalcijfers
De concerncontroller geeft een mondelinge toelichting.
In het DB van november wordt de derde kwartaalrapportage geagendeerd.
7. Procesvoorgangen
1) Huisvesting: Het bedrijf HEVO zal ondersteunen bij het project. Zij zullen ook met de
wethouders van het DB spreken
2) Doorontwikkeling MIB: Proces loopt en een deel ervan (opzet over Beschut werk) is al
in het ambtelijk vooroverleg besproken.
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8. Vertrek algemeen directeur
Zie agendapunt 1.
Er zullen met de interim-directeur tussentijdse evaluatiegesprekken volgen. Dit is volgens
P&O-procedure bij MidZuid.
9. Rondvraag en sluiting


Er wordt een oproep gedaan aan de bestuurders om zoveel mogelijk aanwezig te zijn
bij vergaderingen van het algemeen- en dagelijks bestuur.



Het afscheid van Egbert Lichtenberg zal 27 november zijn voor de MidZuid
medewerkers. 28 november na het DB zal het afscheid zijn voor ‘externen’. Hoe het
afscheid vorm gaat krijgen is nog niet geheel duidelijk.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 16.30 uur

Zoals vastgesteld in de vergadering van 20 februari 2020

Drs. P.C. Jorritsma-Verkade

J. van der Geest

Voorzitter

Secretaris
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