
Ledenvergadering GVAG 3 juni 2020: 
  
Aanwezig: 
Arnold Kool   Altena 
Herman Wiss   Stichtse Vecht 
Arco Hofland  Voorzitter GVAG 
Kees van Dalen Penningmeester/secretaris GVAG 
Berto Smit  Bestuursadviseur GVAG 
Bart v.d Vlies  Bestuurslid AB 
Linda Hof  Communicatieadviseur GVAG 
 

 
Context: 
In verband met Corona wordt de ledenvergadering digitaal gehouden. Alle leden zijn vooraf 
aangeschreven dat op 3 juni de ledenvergadering werd gehouden. Zij konden zich 
aanmelden voor een digitale vergadering via MS Teams. De vergaderstukken voor de 
jaarvergadering zijn ontsloten via de website van de GVAG. 
 
Vooraf:  

- Geen schriftelijke reacties ontvangen 
- Ledenconsultatie: 2 leden aangemeld voor MS teamsoverleg, maar geen specifieke 

vragen 
- Jaarstukken zijn vastgesteld 
 
Algemeen: 

- GVAG bestuur is in gesprek met Antea Group over de ontwikkeling en afspraken GBI. 
Maar ook over de breuk met DataQuint. Belofte van Antea Group aan GVAG bestuur: De 
GVAG krijgt (heeft) invloed en wordt aangesloten bij het bouwproces. Het bouwproces 
staat op de agenda van het bestuur. Ook zit het bestuur met de directie van Antea 
hierover aan tafel.  

 

- Arnold heeft niet heel veel vertrouwen in de ontwikkeling van GBI. Beloftes worden niet 
altijd waargemaakt. Het kan inhoudelijk vaak allemaal wel, maar ze krijgen dan vaak 
extra offertes van AG. Hij noemt als voorbeeld het traject van GBI 4 naar 6.  Herman vult 
aan: de basis van GBIworld gaat de goede kant op, maar we moeten puntjes op de i niet 
vergeten. Vooral de afronding en de overgang is belangrijk. 

  
Reactie Berto/Arco : GVAG houdt in de gaten wat er afgesproken (huidige contracten) 
is met gemeenten, hoe het migratiebeleid er uit komt te zien en wat de prijsafspraken 
zijn/worden. 

 
- Nieuwe invulling bestuursadviseur GVAG.  

Rol is opgeknipt in een deel frontoffice/extern en een deel backoffice/intern. Berto vult het 
eerst deel in en Be het tweede deel. Door deze bestuursverandering borgen we het 
behoud van de inhoud. 

  
 


