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Besluitenlijst Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland 
 
 
Donderdag 26 september 2019 
10.30 – 12.30 uur 
Poppenbouwing 18 Geldermalsen, ruimte Aardbei 
 
Aanwezig: Aanwezig: dhr. C. Stolwijk (voorzitter),  mw. W.E.A. van Dijkhuizen, dhr. D. Russchen, dhr. T. van 
Maanen, mw. J. H. A. Sørensen, dhr. A.P.M. van Swam, mw. C. Kreuk (vervangt dhr. B. Brink), dhr. C. A. H. 
Zondag, mw. E. Boer (secretaris), mw. K. Rentenaar.  
Toehoorders: Cliëntenraad -leden mw. M. Boas, dhr. C. Romijn, dhr. G. Spanjer.   
 
 
 
 

1.  Opening door de voorzitter 
Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.  
 
Vaststelling agenda 
Aan de agenda wordt punt 1c : stand van zaken evaluatie Werkzaak toegevoegd.  
 
Mededelingen 
Dhr. Stolwijk vertelt dat er een afvaardiging van het DB, mw Sørensen, mw. Boer, dhr 
van de Werken ( financieel adviseur) en dhr Stolwijk zelf naar de provincie is geweest 
voor een gesprek met de gedeputeerde dhr. Markink. Bij dit gesprek waren ook 2 
financiële adviseurs aanwezig. De provincie houdt immers – net als bij gemeenten - 
toezicht op de financiën / P&C-cyclus van Werkzaak. Daarnaast is gesproken over 
samenwerking binnen Werkzaak, het voorgenomen besluit van Tiel voor uittreding uit 
Werkzaak en bredere samenwerking in de regio aan de orde geweest.  
  
a. Memo uittreding gemeenschappelijke regeling (schriftelijk -  ter informatie) 

Het AB neemt kennis van de memo.  
Dhr. Zondag geeft aan dat het college Zaltbommel nooit zal kunnen instemmen met 
gedeeltelijk uittreden. Het is wat Zaltbommel betreft belangrijk dat de 
samenwerking in stand blijft. Dhr. van Maanen,  mw. Sørensen en dhr. Stolwijk 
sluiten zich hierbij aan.   

 
b.    Informatieavond van college en gemeenteraad van Tiel: visie op de toekomst van 

Tiel. Donderdagavond 19 september van 19.30 tot 21.00 uur (mondeling – ter 
informatie). 
Mw. Boer vertelt dat er tijdens de bijeenkomst diverse partijen aan tafel gesproken 
hebben over de toekomstvisie van de gemeente Tiel: onderzoekers, bestuurders en 
werkgevers. Dhr. Markink was als gedeputeerde ook aanwezig en heeft benoemd 
dat samenwerking binnen de regio erg belangrijk is en hij heeft zijn zorgen 
uitgesproken over het mogelijke uittreden uit Werkzaak. Dhr. van Maanen geeft 
aan dat het wat hem betreft een goede bijeenkomst was.  
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c.        Stand van zaken evaluatie Werkzaak 

Na besluitvorming door het AB over de evaluatie van Werkzaak is hiertoe 
opdracht verstrekt aan bureau BMC. Op dit moment ligt er een concept rapport 
van BMC. Dit zal op 17 oktober aan het DB gepresenteerd worden. Het proces 
over hoe vervolgens de stukken van het DB naar AB gaan zal op 17 oktober 
besproken worden. De voorzitter geeft aan dat het voornemen is om naast het 
rapport (dat ter kennisname aan het AB wordt aangeboden) vanuit het DB ook 
een voorstel aan het AB voor te leggen over de manier waarop we als AB om 
zullen gaan met de verschillende aanbevelingen die gedaan zullen worden door 
BMC. Dit onderwerp staat geagendeerd voor het AB van 12 november a.s. 
 
Vooruitlopend op het gesprek in het AB van 12 november a.s. geeft dhr. Van 
Maanen aan om dan in ieder geval per direct iets te willen doen aan de kwestie 
rondom de inleenvergoedingen. Mw. Sørensen geeft aan belang te hechten aan 
een bestuurlijk totaaloverzicht en –afspraak in het verlengde van de evaluatie. 
 
Het AB heeft ook besloten een impactanalyse te willen hebben m.b.t. de 
eventuele uittreding van de gemeente Tiel uit Werkzaak. In principe moet er 
eerst een formeel besluit plaatsvinden in Tiel voordat er (formele) advisering 
plaats kan vinden door het AB richting de deelnemers. De impactanalyse is 
bedoeld om als AB alvast een beeld te krijgen wat er op Werkzaak cq. het AB 
afkomt mocht Tiel tot een uittredingsbesluit komen. Werkzaak is overigens een 
college regeling, zodat een formeel besluit van het college van Tiel hiervoor 
noodzakelijk is. Binnen de GR Werkzaak Rivierenland is het ook zo dat er over 
uitreden uiteindelijk een unaniem besluit door alle deelnemers genomen moet 
worden. 
 
Dhr. Stolwijk verwoord dat het zijn voorkeur heeft om de samenwerking met de 
huidige partners, in het belang van onze werkgevers en werkzoekenden, voort te 
zetten. Dhr. Stolwijk vraagt aan Mw. Kreuk wat er voor het college van Tiel nodig 
is om de samenwerking voort te zetten binnen Werkzaak. Mw. Kreuk vertelt een 
wijziging wat betreft inleenvergoedingen, zeggenschap en deelname aan het 
bestuur. Mw. Kreuk zegt desgevraagd toe in het college van Tiel te bespreken wat 
hieronder wat Tiel betreft precies verstaan moet worden. Mw. Kreuk neemt het 
initiatief voor een volgend gesprek hierover tussen (een afvaardiging van) het 
college van Tiel en (een afvaardiging van) het DB van Werkzaak. 
 

 
2. Besluitenlijst 25 juli 2019, ter vaststelling 

Mw. Van Dijkhuizen wil graag een wijziging aanbrengen op pagina 2. Mw. Van 
Dijkhuizen kan geen overzicht geven over de bedrijfsvoeringlasten van GR-en omdat dit 
overzicht toch niet beschikbaar is. Daarnaast heeft de raad van Neder-Betuwe geen 
oordeel geveld over de bedrijfsvoeringlasten van Werkzaak. 
 
Met deze opmerking wordt het verslag vastgesteld. 
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3.  Ter besluitvorming 
a. AB voorstel Financiële verordening GR Werkzaak 2019 
Vanuit Tiel werden twee technische vragen gesteld over de financiële verordening.  

1. In artikel 5 Interne controle is lid 2 verwijderd. Is dat een risico?  
Antwoord: er is op 1 april 2019 een afzonderlijk statuut interne controle 
vastgesteld door het DB welke ter informatie is bijgevoegd. Dit is dus geen 
risico en geregeld in bedoeld statuut. 

2. Moet het treasury statuut niet toch separaat behouden blijven?  
Antwoord: Nee, dat is niet nodig. Het treasury beleid op hoofdlijnen is 
opgenomen in voorliggende verordening. Daarnaast zijn veel treasury 
onderwerpen geregeld in de Wet FIDO en schatkistbankieren. Werkzaak moet 
zich ook houden aan deze wetten waardoor het niet nodig is om de wettelijke 
bepalingen op te nemen in de verordening. Naast het schatkistbankieren trekt 
Werkzaak geen geld aan en zet ook geen geld uit (m.u.v. de lopende lening VNG 
ter financiering van het pand Geldermalsen). 

 
De AB leden zijn akkoord met voorstel financiële verordening GR Werkzaak 2019.  

 

 
 

4. Rondvraag  
Dhr. Van Maanen vertelt dat hij bij bouw sociëteit bijeenkomst is geweest met 
meerdere werkgevers. 8 werkgevers hebben collectief hun positieve ervaringen over 
werken met Werkzaak gedeeld. Het was mooi om te horen dat de begeleiding, vanuit 
Werkzaak super was.  
 
Mw. van Dijkhuizen vertelt dat de regio vanuit het Rijk 1 miljoen euro aan subsidie 
heeft ontvangen. RW-POA heeft een overzicht van alle projecten.  
 
In Nederland hebben van alle  35 arbeidsmarktregio’s maar 6 regio’s, waaronder regio 
Rivierenland, dit miljoen ontvangen. Een succes om trots op te zijn.  
 

 

5. Sluiting 
 

 

Dhr. Stolwijk dankt een ieder voor zijn deelname aan de vergadering, en sluit de vergadering om 12.30.  
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Werkzaak Rivierenland 
op 24 oktober 2019. 
 
 
de secretaris,      de voorzitter, 
 
 
 
mevrouw E. Boer   MBA    de heer C. Stolwijk 


