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Bestuurswisseling
Vorig jaar kondigde Adriaan de Graaff aan zijn functie als
bestuurder van SSGA neer te willen leggen, omdat hij met
pensioen zou gaan bij het Arentheem College. Inmiddels is Erica
Diender-Van Dijk die als opvolger werd voorgesteld door het
Dagelijks Bestuur, door de vergadering van het Algemeen
Bestuur gekozen en maakt Adriaan geen deel meer uit van het
bestuur. Wij willen Adriaan zeer bedanken voor de enthousiaste
inzet in de afgelopen jaren. Omdat Adriaan niet bij de laatste
vergadering van het Algemeen Bestuur aanwezig kon zijn, heeft
het Dagelijks Bestuur namens de deelnemers van hem afscheid
genomen met een ‘glasdruppel’ als herinnering aan zijn inzet
voor SSGA.
Wegens drukke werkzaamheden bij Quadraam, kon helaas ook
Erika niet bij de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur
aanwezig zijn, maar is inmiddels bijgepraat over SSGA.

Erika Diender-van Dijk
Voorzitter College van Bestuur Quadraam
Onder Quadraam vallen dertien scholen voor voortgezet onderwijs in Arnhem,
de Liemers en Overbetuwe. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag
van de stichting Quadraam. Het bestuur bestaat uit 2 leden.
Quadraam staat voor innovatief en kwalitatief goed onderwijs in de Arnhemse
regio. Dit wordt vormgegeven door een grote diversiteit aan profielen van de
scholen van Quadraam. Zo is er ruime keuze voor ouders en leerlingen en tegelijkertijd een samenhangend
onderwijsaanbod in de regio.
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Najaarsvergadering 2017 en begroting 2018
Dit

keer

werd

de

najaarsvergadering

van

het

Algemeen

Bestuur

georganiseerd op de locatie van Dataplace Arnhem (voorheen Data Center
Arnhem).
In de vergadering van het Algemeen Bestuur presenteerde het Dagelijks
Bestuur de begroting voor 2018. In de vergadering vertelde het Dagelijks
Bestuur onder andere dat in het komende jaar gekeken zal worden naar de
mogelijkheid om het gehele SSGA-netwerk notarieel vast te leggen. Op die
manier kunnen eventuele eigendomsclaims in de toekomst worden gepareerd.
Het Algemeen Bestuur ging unaniem akkoord met het activiteitenplan en de
begroting voor 2018.
Na de vergadering vertelde Eric van Scherpenzeel over de
overname van DCA (Data Center Arnhem) door Dataplace
en legde uit dat dit voor de meeste deelnemers weinig tot
geen gevolgen heeft. Vervolgens verzorgde Eric een
rondleiding door het datacenter voor de deelnemers.
De alternatieve locatie en rondleiding

werd duidelijk

gewaardeerd. Wij zullen proberen om ook de volgende keer
een vergaderlocatie te kiezen die aantrekkelijk is voor de
deelnemers.

Nieuwe deelnemer SSH&
Aan het begin van het jaar vertelden we al dat SSH& zal
toetreden als nieuwe deelnemer. De Stichting Studenten
Huisvesting

Nijmegen

is

een

woningcorporatie

voor

studentenhuisvesting in Nijmegen en Arnhem. SSH&
verbouwde de voormalige toren van Rijkswaterstaat tot een
studentencomplex. Het complex Helix ligt in de wijk
Presikhaaf.

Nieuwe deelnemer De connectie
In juli 2017 is een inter-gemeentelijke bedrijfsvoeringsorganisatie van start gegaan onder de naam ‘De
Connectie’. Deze organisatie voert voor de gemeenten
Arnhem, Renkum en Rheden de bedrijfsvoeringsprocessen uit.
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Dit betekent dat de contracten tussen SSGA en zowel de gemeente Arnhem als de gemeente Rheden over zullen
gaan naar De Connectie.
In 2018 zullen de gemeenten Arnhem en Rheden niet meer bij de vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn. In
plaats hiervan zal De Connectie iemand afvaardigen naar het Algemeen Bestuur.

Nieuwe deelnemer Sportbedrijf Arnhem
Sportbedrijf Arnhem werd voorheen ondersteund door
de IT-afdeling van de gemeente Arnhem. Nu de
gemeente het beheer onder heeft gebracht in De
Connectie, beheert het Sportbedrijf zelf de verbindingen
en zal het volwaardig deelnemer worden binnen SSGA.
Het sportbedrijf is expert in sport en bewegen met
zwembaden, sporthallen, sportparken en playgrounds in
Arnhem. Hier biedt het Sportbedrijf een breed scala aan
sportactiviteiten en sportmogelijkheden voor alle
Arnhemmers.
Presikhaaf Bedrijven wordt Scalabor
Op 1 januari 2018 gaat Presikhaaf Bedrijven over in
Scalabor. Naast werk voor de huidige mensen van
Presikhaaf Bedrijven richt het werkbedrijf zich op inwoners
die vanuit andere regelingen tijdelijk of structureel
begeleiding nodig hebben naar goed passend werk Bij
Scalabor komen mensen te werken uit Arnhem, Doesburg,
Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden, Rheden,
Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.
Voor deelname aan SSGA betekent dit dat het contract
met SSGA over zal gaan van Presikhaaf Bedrijven op
Scalabor.
Vanaf 1 januari 2018 zal Scalabor iemand afvaardigen naar het Algemeen Bestuur.

Diner SSGA - TeleMANN
Vorig jaar werd het gezamenlijk diner voor de SSGA en de
TeleMANN-leden georganiseerd door SSGA. Na jaren
afwisselend te kiezen voor de beste restaurants in Arnhem
en Nijmegen, koos SSGA dit keer voor een heel andere
locatie, namelijk een vakschool van het ROC RijnIJssel in
Wageningen.
In navolging hierop organiseerde TeleMANN in oktober jl.
een ‘walking dinner’ in Fort Pannerden in Doornenburg.
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Fort Pannerden is een monument dat wordt beheerd door een stichting waarin
zo’n 75 vrijwilligers actief zijn. Om goede en snelle verbindingen te krijgen heeft
TeleMANN het fort opgenomen in zijn glasvezelnetwerk.
Het diner werd voorafgegaan door een rondleiding door het fort.
Door niet aan tafel te gaan, maar al staande verschillende gangen aangereikt te
krijgen, kon iedereen gemakkelijk met meerdere mensen van beide stichtingen
praten.
Na een geslaagde bijeenkomst werd iedereen weer met een shuttlebusje vanaf
het fort teruggebracht naar de parkeerplaats.

Nieuwe vezels in Arnhem-Noord
Door de gestage groei van het aantal deelnemers en de toename van
het gebruik van vezels door bestaande deelnemers is de beschikbare
capaciteit in de backbone zover afgenomen dat uitbreiding noodzakelijk
werd.
Zoals besloten, is opdracht gegeven voor de aanleg van de nieuwe
vezelcapaciteit in de backbone van Arnhem-Noord. Momenteel worden
door aannemer SPIE de werkzaamheden voor de realisatie verricht. Als
er niet te veel vorstdagen komen, verwachten wij dat in het eerste
kwartaal van 2018 de werkzaamheden kunnen worden afgerond.
We houden u op de hoogte!
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