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Onenbare-G~sluitenliist vori~e DB-ver~aderin~ 10 oktober 2019
Het DB stelt de openbare besluitenlijst van zijn vergadering van 10 oktober 2019
definitief vast.
Vereaderschema 2020 Da~eliiks Bestuur en Algemeen Bestuur
Korte inhoud: Jaarlijks stellen het Dagelijks Bestuur het vergaderschema op voor het
eerstvolgende jaar. DB en AB stellen het ieder vast voor hun eigen deel.
Besluitvorminp:
Het Dagelijks Bestuur stelt het vergaderschema 2020 voor de DB-vergaderingen vast en
geleidt het schema voor vaststelling van de AB-vergaderingen voor 2020 door Haar het
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Algemeen Bestuur.
Personeelshandboek en arbeidsovereenkomsten Wnra 2020
Korte inhoud: Vanaf 1januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(Wnra) van kracht.
eesluitvorminq:
Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. het personeelshandboek 2020 vast to stellen;
2. into stemmen met de inhoud van de model arbeidsovereenkomsten voor bepaaldeen onbepaalde tijd.
Functiewaarderin~
Korte inhoud: Eind 2018 is het onderhoud functieboek gestart, omdat in het meest recent
vastgestelde functieboek, 2016, 40 nieuwe/gewijzigde functies niet waren opgenomen :Het
functieboek 2019 is het resultaat van dit onderhoud. Conform de procedureregeling heed
een externe deskundige op basis van de functiebeschrijvingen een waarderingsadvies
opgesteld, waar een toetsingscommissie vervolgens advies over heeft gegeven. Dit voorstel
betreft het vaststellen van het waarderingsadvies over de functies die zijn meegenomen in
het onderhoud functieboek 2019.
eesluitvorminq:
Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. into stemmen met het waarderingsadvies, met inachtneming van het advies van de
toetsingscommissie;
2. de financiele consequenties voor 2019 vanuit de huidige exploitatie op to vangen
en voor 2020 en later mee to nemen in de eerste begrotingswijziging en voor 2021
met een heldere uitleg over de onderbouwing van de hogere inschaling voor diverse
functies.
_ _
-—
=
Lokaal overle~
-Korte inhoud: De vraag Garr-het Dagelijks Bestuur is wie zij als voorzitter van het Lokaal
Overleg per 1januari 2020 benoemen. <>
eesluitvorminq:
Het Dagelijks Bestuur besluit om vanaf 1januari 2020 de portefeuillehouder HRM
als vertegenwoordiger van het tokaal Overleg aan to stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur gehouden op:
2 december 2019
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