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 Uitvoeringsagenda visie Dienstverlening 2021-2025 SWO 

Besluit: 

1. De uitvoeringsagenda visie Dienstverlening 2021-2025 inclusief fase 

1 vast te stellen. Hierin geven we prioriteit aan een aantal 

onderwerpen, zoals doorontwikkeling van de digitale dienstverlening, 

servicenormen, klantgerichte communicatie en van inclusieve 

dienstverlening. 

2. De uitvoeringsagenda ter informatie beschikbaar te stellen aan de 

gemeenteraden. 
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 Vaststellen uitvoeringsplan van Eiland naar Wij-land 

Besluit: 

1. Het uitvoeringsplan “Van eiland naar Wij-land” vast te stellen en de 

directie te verzoeken de uitvoering volgens planning ter hand te 

nemen en daarover maandelijks te rapporteren. 

2. Het memo Overlegstructuur vast te stellen. 
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 Definitieve vaststelling Jaarstukken SWO 2020 

Besluit: 

1. De Jaarstukken van de SWO vast te stellen en aan 

Gedeputeerde Staten aan te bieden. 

2. Het resultaat na verrekening met beide gemeente toe te 

voegen aan de bestemmingsreserve nog uit te voeren 

werkzaamheden. 
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 Verhogen drempelbedrag meervoudig onderhandse 

aanbesteding diensten en leveringen. 

Besluit: 

1. De drempel van € 30.000,- voor meervoudige onderhandse 

aanbestedingen van leveringen en diensten te verhogen naar € 

50.000,- excl. Btw. 

2. De beleidsregels inkoop en aanbesteden SWO te wijzigen conform 

bijgevoegd concept wijzigingsbesluit. 

3. De colleges van De Wolden en Hoogeveen voorstellen de 

beleidsregels inkoop en aanbesteden op dezelfde te wijzigen. 
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 Tractieplan 

Besluit: 

1. Het tractieplan vast te stellen. 

2. Instemmen met de hiervoor benodigde investeringen en 

onderhoudslasten. 

3. Het investeringsplafond zoals opgenomen in de begroting 2022 

op te hogen met de investeringen in tractie te weten: 2022: 

1.250k; 2023: 1.250k; 2024: 544k; 2025: 544k. 

4. Een begrotingswijziging doorvoeren voor 2022 tot en met 2025. 



 

5. De voortvloeiende exploitatielasten door te berekenen aan 

beide gemeenten met de actuele verdeelsleutel. het totaal 

effect op de begroting betreft voor 2023 19lk en 2024 123k. 

6. De in het tractieplan aangegeven efficiencykansen uitwerken en 

implementeren in de bedrijfsvoering om de stijging van de 

exploitatielasten te beperken. 
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 aanwijsbesluit H.B.J. Mulder (directeur) 

Besluit: 

Wij besluiten: 

De heer H.B.J. Mulder per 1 januari 2022 krachtens artikel 15 lid 1 van 

de GR Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen aan te wijzen 

als (onbezoldigd) directeur van de Samenwerkingsorganisatie en in die 

hoedanigheid als lid van de directie. 
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 Aanwijzing Functionaris voor de Gegevensbescherming - SWO - 

2022-2023 

Besluit: 

De heer Jan Pieter Wind aan te wijzen als Functionaris 

Gegevensbescherming (FG) voor de periode van 1 januari 2022 tot en 

met 31 december 2023. 
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 4e begrotingswijziging 2021 SWO 

Besluit: 

1. De 4e begrotingswijziging vast te stellen en door te voeren op 

de begroting 2021 van de SWO. 
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 Aanpassing reglement geschillencommissie 

Besluit: 

Wij besluiten: Het Reglement geschillencommissie aan te passen door 

toe te voegen dat onder de toepassing van een 

functiewaarderingssysteem ook wordt verstaan de toepassing van de 

inconveniëntenregeling 

 

 


