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Op 4 april 2019 vindt een vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling ODRN. Deze memo beperkt zich tot de agendapunten waarover een standpunt nodig is van
het AB MARN.
Terugkoppeling heidag georganiseerd door de strategisch adviseurs van de opdrachtgevers ODRN
(agendapunt 4).
In samenwerking met ODRN en het ambtelijk opdrachtgeversoverleg is een heidag georganiseerd door
het strategisch overleg. Inzet van deze dag was het verbeteren van de huidige processen en
overlegstructuren. Daarnaast zijn de thema’s doorgenomen die de komende tijd op de opdracht-gevers
en ODRN afkomen.
Tijdens de vergadering geeft de voorzitter van het Strategisch overleg een mondelinge toelichting door
de voorzitter van het Strategisch overleg. Hierna volgt een discussie.
Instemmen met het verlenen van mandaat aan de directeur van de ODRN door het college van
burgemeester en wethouders van Heumen (agendapunt 5).
Op basis van artikel 10.4 Awb heeft de directeur van de ODRN al ingestemd met de machtiging en
mandaat. Er is daarnaast instemming nodig van het Algemeen Bestuur.
We stellen voor om in te stemmen met het verlenen van het mandaat verstrekt aan de directeur van de
ODRN door het College van Burgemeester en Wethouders van Heumen.
Disclaimer:
1. Het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling bestaat uit meerdere leden. Dit betekent dat de individuele
inbreng van Beuningen alleen dan resultaat heeft als dit wordt gedragen door de meerderheid van het AB.
2. In de verslaglegging van het AB komt de individuele inbreng van haar leden niet terug en wordt volstaan met een
afsprakenlijst.
3. Soms zijn de onderwerpen die op de agenda van een AB vergadering staan van ondergeschikt belang.

