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Besluitenlijst Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland 
 
Donderdag 4 juli 2019 
13.00 – 15.00 uur 
Poppenbouwing 18 Geldermalsen, ruimte Aardbei 
 
Aanwezig: dhr. C. Stolwijk (voorzitter),  mw. W.E.A. van Dijkhuizen, dhr. D.J. Russchen, dhr. T. van Maanen, 
mw. J. H. A. Sørensen, dhr. A.P.M. van Swam, dhr. B. Brink, dhr. C. A. H. Zondag, mw. E. Boer (secretaris) 
 

1.  Opening door de voorzitter 
Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.  
 
Vaststelling agenda 
Geen wijzigingen.  
 
Mededelingen 
Voorzitter Dhr. Stolwijk vertelt over het gesprek dat heeft plaatsgevonden, met dhr. 
Melissen (wethouder Tiel) , Dhr. Brink (wethouder Tiel) en Dhr. Van der Valk  
(gemeentesecretaris Tiel) voorafgaand aan dit AB overleg.  
Aanwezig vanuit Werkzaak waren Mw. Sørensen, Mw. Boer en Dhr. Stolwijk.  
Doel van het gesprek was hoe gaan we de komende tijd met elkaar om. 
Dhr. Brink en Dhr. Melissen hebben aangegeven dat men constructief met elkaar om 
wil blijven gaan, dit is juist ook het uitgangspunt van Mw. Sørensen en Dhr. Stolwijk.  
Men heeft met elkaar besproken dat het goed is dat er bij de onderzoeken dezelfde 
feiten en cijfers gebruikt worden. De feiten kunnen door partijen anders 
geïnterpreteerd worden daar beide onderzoeken vanuit Tiel en Werkzaak een ander 
doel behelzen.   
Verder is de afspraak gemaakt dat er eenduidig gecommuniceerd wordt naar buiten. 
Actie voor Mw. Boer en Dhr. Van der Valk.  
 
Dhr. Stolwijk heeft het verzoek vanuit Werkzaak gedaan om aan het onderzoeksrapport 
van Tiel vanuit Werkzaak mogelijk een soort “rekenkamercommissie” reactie aan toe te 
voegen. Hierop is positief gereageerd vanuit Dhr. Brink en Dhr. Melissen.  
 
Dhr. Zondag reageert op deze mededeling; 
Er is tot op heden alleen een brief met een voornemen tot mogelijk het besluit uit te 
treden uit de GR. Dhr. Zondag vertelt dat je als AB hier ook een afwachtende houding in 
kan aannemen. Juist door alle onderzoeken ontstaat er juist een beeld dat Tiel echt uit 
gaat treden. Dhr. Zondag roept dan ook op om geen rekenkameracties te gaan doen 
maar vast te houden aan de officiële route van het Algemeen Bestuur en niet anders.  
 
Mw. Sørensen reageert hierop en vertelt dat het onderzoek vanuit Werkzaak juist 
inzage moet geven over wat de impact is van de mogelijke uittreding van Tiel voor 
Werkzaak.  
Mw. Sørensen vertelt dat er afgelopen maandag 1 juli een gesprek is gehouden met 
twee onderzoeksbureaus. BMC sloot het beste aan bij de vraag van de impactanalyse.  
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Mw. Boer is blij dat, gedurende de zomervakantie, Mw. Sørensen en Dhr. Van Swam 
betrokken zijn bij de referentiegroep onderzoeken.   

 
2. Besluitenlijst 11 april 2019, ter vaststelling 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.  
 

 

3.  Ter besluitvorming 
a. AB voorstel accountantsverslag ter informatie en verantwoording. 

De accountant BTB vertelt dat hij veel verbeteringen ziet t.o.v. vorig jaar. Verder 
zijn er nog wel verbeterslagen mogelijk op het aanbestedingstrajecten.  
 
Dhr. van Maanen vraagt of hier nog financiële gevolgen uit voort kunnen vloeien. 
De accountant BTB vertelt dat hij dat nog nooit heeft meegemaakt.  
 
Mevr. Sørensen vraagt of er tussentijdse rapportages over de verbeteringen 
gedeeld kunnen worden met het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur.  
Mevr. Boer geeft aan dat dit mogelijk is en dat de actie opgepakt zal worden.  
Aktie: Karola en BTB. 
 

b. AB voorstel Zienswijzen op jaarrekening 2018 
Dhr. Brink: is fraude en handhaving onderdeel van de jaarrekening? Ja, dit 
onderdeel is opgenomen in terug- en invorderingen.  
 
Dhr. Van Maanen vindt het jammer dat het innovatiebudget niet verhoogd wordt.  
Verder de complimenten voor het mooie resultaat aan alle medewerkers.  
 
Mw. van Dijkhuizen: kan er overzicht per gemeente opgeleverd worden met een 
verdeling na bestemming? Dit kan, en zal zo spoedig mogelijk verzonden worden.  
Aktie: Karola/ Herman 

 

 
 

4. Ter kennisname 
a. Werkzaak handboek Cultuurproof en compliment van SBCM 
b. Onderzoeksrapport rekenkamercommissie Privacybeleid – kennisname van de 

stand van zaken met betrekking tot de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming binnen Werkzaak Rivierenland 

 
AB heeft kennis genomen van het handboek Cultuurproof. Mooi vooruitstrevend stuk. 
En vanuit het onderzoeksrapport rekenkamercommissie blijkt dat Werkzaak 
Rivierenland de uitvoering van de AVG goed op orde heeft.  
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5. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen rondvragen.  
De voorzitter dankt een ieder en sluit de vergadering.  
 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Werkzaak Rivierenland 
op 25 juli 2019. 
 
 
de secretaris,      de voorzitter, 
 
 
 
 
mevrouw E. Boer MBA    de heer C. Stolwijk 


