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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 51537-2021 
 
Medewerker : Renate Auée-Nijhof 
Team : Bedrijfsvoering en Communicatie 
Datum : 15 november 2021 
Portefeuillehouder : burgemeester A.G.J. Strien 

      
 
BIJLAGEN: 

 Agenda ALV 6 december 2021 (51527-2021) 
 Bijlage 1 - Verslag ALV 30 juni 2021 (51527-2021) 
 Bijlage 2 - Verslag ALV 12 oktober 2021 (51527-2021) 
 Bijlage 3 - Voortgangsrapportage Implementatie plan doorpakken nu (51527-2021) 
 Bijlage 4 - Eindrapportage onafhankelijke toets (51527-2021) 
 Bijlage 5 - Memo interventies uit aanbevelingen onafhankelijke toets (51527-2021) 
 Bijlage 6 – Volmacht (51554-2021) 

AFSTEMMING MET →  
 anders, nl.  
  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
ALV Dimpact 6 december 2021 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 

1. Kennis te nemen van de vergaderstukken; 
2. In te stemmen met de per agenda genoemde voorstellen. 

 
BESLUIT burgemeester:  

1. Volmacht te verlenen aan de heer M. Kossen, gemeentesecretaris/algemeen directeur van de 
gemeente Deventer, om namens Olst-Wijhe de presentielijst te tekenen en met de op de agenda 
vermelde onderwerpen in te stemmen. 

 
SAMENVATTING 
Op 6 december 2021 is een Algemene Ledenvergadering van Dimpact. De leden worden geïnformeerd 
over de voortgang van het implementatieplan ‘Doorpakken nu’ en de interventies die worden gedaan naar 
aanleiding van een onafhankelijke toets op dit implementatieplan.  
 
Het college nam kennis van de vergaderstukken en stemde in met de verschillende voorstellen. 
 
 
 

https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/350835
https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/350836
https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/350837
https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/350839
https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/350842
https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/350844
https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/350866
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INLEIDING 
Op 6 december 2021 vindt een ALV van Dimpact plaats.  
 
Uw college kan kennisnemen van de vergaderstukken en instemmen met de voorstellen. 
 
BEOOGD RESULTAAT 
Kennisnemen van de vergaderstukken en instemmen met de voorstellen. 
 
KADER 
- 
 
ARGUMENTEN 
Vertegenwoordiging Olst-Wijhe in ALV 
Afgesproken is dat de DOWR-gemeenten beurtelings worden vertegenwoordigd door één van de drie 
gemeentesecretarissen. De gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Deventer 
vertegenwoordigt op 6 december de drie gemeenten. 
 
Bespreking vergaderstukken 
De vergaderstukken zijn besproken in het CIO-overleg van 18 november. 
 
Agendapunten 
De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
 
Agendapunt 2 Mededelingen 
Op 2 november 2021 is meegedeeld dat Olst-Wijhe instemt met wijziging van de statuten om digitaal 
vergadering na 1 december 2021 mogelijk te maken. 
 
Agendapunt 3 Notulen van de vorige vergaderingen 
Ingestemd kan worden met het verslag van de vergadering van 30 juni 2021 en 12 oktober 2021. 
 
Agendapunt 4 Voortgang implementatieplan ‘Doorpakken nu’ 
Kennisnemen van de voortgang. 
 
Agendapunt 5 Onafhankelijke toets 
Op verzoek van de ALV is een onafhankelijke toets uitgevoerd die gericht is op de opzet en werking van 
het implementatieplan ‘Doorpakken nu’. De onafhankelijke toets richt zich op de mate van control en 
beheersmaatregelen rondom de transitie van Dimpact als vereniging en het regiebureau. 
 
Op basis van dit rapport stelt Dimpact een aantal interventies voor (zie bijgevoegde memo).  
 
Naar aanleiding van de bespreking in het CIO overleg is de suggestie gedaan om over dit onderwerp een 
duidelijk signaal af te geven in de ALV, namelijk zorg over het proces en behoefte om op inhoud 
aangehaakt te blijven. Dit wordt ambtelijk afgestemd met de secretaris/algemeen directeur van Deventer. 
 
DRAAGVLAK 
- 
 
DUURZAAMHEID 
- 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
- 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
- 
 
AANPAK/UITVOERING 
- 




