Besluitenlijst van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland op donderdag 23 juni
2022 in het kantoor van Regio Rivierenland te Tiel.
Aanwezig: dhr. Zondag, voorzitter (Zaltbommel), dhr. Herms (secretarisdirecteur UBR), mw. Wichgers (Culemborg), mw. Mol (West Maas en Waal), dhr.
Van Someren (Neder-Betuwe), dhr. Van Stappershoef (West Betuwe), dhr.
Caselli (financieel adviseur UBR) en mw. Van Wijk (verslaglegging)

Nr.
1
2
3

4

Agendapunt
Opening en vaststelling
agenda
Vaststelling besluitenlijst
vergadering 17 maart 2022
Mededelingen

Benoeming voorzitter en
leden Dagelijks Bestuur UBR

Afwezig met kennisgeving: dhr. De Vries (Maasdriel) en dhr. Brink (Tiel)
Besluit
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en heet de aanwezigen welkom. De
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De besluitenlijst van de openbare AB-vergadering van 17 maart 2022 wordt
onveranderd vastgesteld.
• Terugkoppeling platformbijeenkomst UBR 16 mei jl.
De platformbijeenkomst werd voor de 1e keer fysiek georganiseerd in
samenwerking met de ODR. Het was een constructieve bijeenkomst. Het
Dagelijks Bestuur neemt kennis van het beknopte verslag en besluit het verslag
aan de griffiers te sturen met het verzoek dit onder de raadsleden te
verspreiden.
• Stand van zaken leergang
Ondank allerlei artikelen in Binnenlands Bestuur, het Ibestuur, het Financieel
Dagblad en berichten op social media is er slechts 1 inschrijving op de leergang
ontvangen. De matige interesse voor opleidingen blijkt een landelijke trend te
zijn. In samenwerking met de Universiteit Utrecht wordt nu de mogelijkheid
verkend of de leergang ook in incompagny-vorm gegeven kan worden.
Omdat nog niet alle lidgemeenten een vertegenwoordiger in het Algemeen
Bestuur hebben aangewezen wordt dit agendapunt aangehouden tot de
septembervergadering.
De voorzitter deelt mee dat bestuurders die interesse hebben voor een zetel in
het Dagelijks Bestuur dit aan hem per email kenbaar kunnen maken. In verband
met de afwezigheid van de bestuurlijk vertegenwoordigers van Tiel en Maasdriel
zal de voorzitter hen persoonlijk daarvoor benaderen. De voorzitter zal de
aangewezen AB-leden vanuit Maasdriel en Tiel benaderen.

5
6

Vaststellen Begroting UBR
2023
Vaststellen Jaarstukken UBR
2021

7

Memo financieel dashboard

8

Implementatie Wet open
overheid

9

Rondvraag en sluiting

Ada van Wijk
11 juli 2022

Dhrn. Van Stappershoek en Van Someren geven aan interesse te hebben voor
het DB-lidmaatschap.
Er zijn geen zienswijzen van de gemeenten ontvangen. Het Algemeen Bestuur
stelt de begroting UBR 2023 conform voorliggend ontwerp vast.
Er zijn geen zienswijzen van de gemeenten ontvangen. Het Algemeen Bestuur
stelt de jaarrekening 2021 conform het voorliggende ontwerp vast en besluit
het positieve resultaat van de jaarrekening 2021 ter grootte van € 156.102,00
in de balans als eigen vermogen op te nemen.
Het Algemeen Bestuur neemt de memo financieel dashboard voor kennisgeving
aan.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de wijze waarop de UBR de Wet open
overheid implementeert. De verwachting is dat de Woo budgetneutraal
geïmplementeerd kan worden. Dit is wel nog afhankelijk van de precieze impact
van de actieve openbaarmaking.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de
vergadering.

