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Besluitenlijst  Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland 
 
 
Dinsdag 12 november 2019 
18.00 – 19.00 uur 
 
Aanwezig: dhr. C. Stolwijk (voorzitter),  mw. W.E.A. van Dijkhuizen, dhr. T. van Maanen, mw. J. H. A. Sørensen, 
dhr. C. A. H. Zondag, dhr. A.P.M. van Swam, dhr. B. Brink, dhr. J.A. de Boer, mw. E. Boer (secretaris).  
 
 

1.  Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 
 
Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

 

 
 

2. Besluitenlijst 24 oktober 2019  ter vaststelling 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

 

3.  Ter besluitvorming 
3 a.  AB voorstel Evaluatie Werkzaak 
Bijlage 3a 1: Rapport vanuit Advies b.v. BMC Evaluatie Werkzaak  1-11-2019 
Bijlage 3a 2: Memo inleenvergoeding en P-budget Tiel 
Bijlage 3a 3: Advies financieel adviseurs en controllers gemeenten 

 
Verschillende AB leden geven aan trots te zijn op de mooie resultaten die we met 
Werkzaak samen hebben bereikt, zoals terug te lezen in het BMC rapport. Uit de 
benchmark blijkt dat die mooie resultaten met een acceptabel kostenniveau worden 
bereikt. Juist de evaluatie geeft vertrouwen dat we met elkaar een volgende stap 
kunnen zetten. In het AB bestaat een breed gedeelde behoefte om samen in 2020 aan 
een dergelijke stap voorwaarts te werken. Gemeenten Buren, Neder-Betuwe en West 
Maas en Waal geven aan voor het jaar 2020 akkoord te willen gaan met de 
inleenvergoeding zoals voorgesteld, maar het verdere gesprek hierover – inclusief 
alternatieve oplossingen en verrekenmethoden – als onderdeel van de besprekingen in 
2020 te willen agenderen. De vergadering kan hier na enige discussie voltallig mee 
instemmen.  
 
Ten aanzien van het verkennen van de mogelijk volledige deelname van de gemeente 
Buren geeft de heer De Boer aan dat als het AB volledige deelname van Buren aan 
Werkzaak met Buren bespreekbaar wil maken, dit pas kan in de loop van 2020 met de 
nieuwe portefeuillehouder. Voor Buren staat dit niet bovenaan de prioriteitenlijst. 
Daarnaast willen Buren en Neder-Betuwe eerst de evaluatie van Werkzaak volledig 
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afgerond hebben voordat een eventuele verkenning van uitvoering van extra taken 
en/of volledige deelname wordt geagendeerd. 
 
Na beraadslaging besluit het AB tot een drietal amendementen, waarna het 
geamendeerde voorstel wordt aangenomen.  
Meerdere deelnemers (waaronder Buren) spreken uit dat het verleden straks bij een 
integrale discussie thuishoort die in 2020 komt; dan sluit je het af. 
 
Het besluit luidt als volgt (amendering t.o.v. voorgelegd voorstel vetgedrukt): 
 
1. Kennis te nemen van de geschiedenis en oprichtingsredenen van Werkzaak 
Rivierenland en besluiten tot het zetten van een streep onder het verleden en het 
richten van de blik op de toekomst.  
 
2. Kennis te nemen van de evaluatie Werkzaak op basis van het bijgevoegde rapport 
van BMC van 1 november 2019. 
 
3. Het voortbestaan van Werkzaak Rivierenland te bestendigen. Dit doen we door: 

3.1. Voor het jaar 2020 de verdeelsystematiek van de inleenvergoeding te wijzigen, 
conform het AB voorstel van 28 februari 2019. Hiermee wordt de inleenvergoeding als 
onderdeel van de omzet beschouwd.  

3.2. Het actualiseren van de GR in 2020 met beoogde ingangsdatum 1 januari 2021, 
waarbij recht wordt gedaan aan de aanbevelingen uit het onder 2 genoemde rapport.  
Hierin wordt in ieder geval meegenomen: 

- Blijven hanteren van het uitgangspunt van solidariteit bij de verdeelsleutel 
bedrijfsvoeringkosten. We verkennen de mogelijkheid van solidariteit op alle 
subsidiestromen (grote geldstromen) die nu nog per gemeente worden 
afgerekend.  

- Aanpassen van de stemverhouding zodat een meer evenwichtige verhouding 
ontstaat tussen inbreng/belang in de GR en zeggenschap.  

- “Verkennen van de mogelijkheden om de 3 gemeenten die nog niet volledig 
deelnemen, volledig te laten deelnemen. 

- Laten evalueren van de onderwerpen waarvan u tijdens het AB van 21 juni 
2019 heeft besloten deze in 2020 te doen (zie tabel onder het kopje evaluatie). 

3.3 De kostenontwikkeling scherp in de gaten te blijven houden en waar mogelijk de 
beleidsmatige samenwerking met de gemeenten verder te versterken. 

N.a.v. beslispunt 3.1.: mevrouw Van Dijkhuizen spreekt namens Neder-Betuwe haar  
teleurstelling uit over het feit dat er sinds 28 februari 2019 geen nieuw voorstel tot 
verdeling van de kosten voor de inleenvergoeding is uitgewerkt met inachtneming van 
eerdere advisering op dit punt door de financieel adviseurs. Mevrouw Boer antwoordt 
dat het AB daarvoor ook geen opdracht had verleend. 

N.a.v. beslispunt 3.2.,tweede streepje: meerdere deelnemers staan kritisch tegenover 
het mogelijk aanpassen van de stemverhouding en benadrukken dat de 
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stemverhouding als eerste recht moet doen aan het beginsel van solidariteit. En dat 
solidariteit belangrijker is dan het aandeel / de inbreng van de deelnemers in GR 
Werkzaak. 

Het AB geeft het DB de opdracht een concept-procesvoorstel te maken waarin de 
bestuurlijke onderwerpen die in 2020 aan de orde moeten komen in prioriteit en in een 
tijdslijn opgenomen worden. De inleenvergoeding maakt ook onderdeel uit van de 
onderwerpen. Onderwerpen met een financiële component dienen zodanig in de tijd te 
worden behandeld dat gemeenten in staat zijn om eventuele effecten bij hun 
kadernota’s 2021 mee te nemen.  

Het AB spreekt nadrukkelijk uit dat het DB gevraagd wordt te komen met een 
procesvoorstel en niet met een voorschot op de inhoudelijke discussies, en dit voorstel 
te agenderen voor het AB van 5 december 2019.  
 
 

4. Rondvraag en Sluiting 
Niemand maakt gebruik van de rondvraag. 
 
De voorzitter dankt dhr. De Boer voor de gastvrijheid en zijn aanwezigheid namens het 
college van Buren, en dankt een ieder voor zijn inbreng.  
 
 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Werkzaak Rivierenland 
op 9 januari 2020. 
 
 
de secretaris,      de voorzitter, 
 
 
 
mevrouw E. Boer   MBA    de heer C. Stolwijk 


