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Concept-besluitenlijst Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland
Donderdag 9 juli 2020
13.05 – 14.15 uur in de Raadzaal Stadhuiscampus Tiel.
Aanwezig: dhr. C. Stolwijk (voorzitter), mw. J.H.A. Sørensen, dhr. A.P.M. van Swam,
mw. W.E.A. van Dijkhuizen, dhr. T. van Maanen, dhr. B. Brink, dhr. H.N.G. Wiendels,
mw. E. Boer ( secretaris), dhr. W. van de Werken (ambtelijke ondersteuning, vervangt mw. K. Rentenaar),
mevrouw J. Boer-van Schie (notulen).
Toehoorders: de heer G. Spanjer (Cliëntenraad Werkzaak),
de heren H. Bucher en M. Vernoij (Ondernemingsraad)
Afwezig m.k.:. dhr. C. A. H. Zondag

1.

Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 13.05 uur en heet de aanwezigen welkom.
Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
- Vraag om vervanging van de heer Brink door een ander AB lid in de
Auditcommissie vergadering. De heer Van Swam zegt toe de heer Brink op 24
september te vervangen in de auditcommissie inzake de bestuursrapportage.
- Mevrouw Boer deelt mee dat per 6 juli Puur Betuws van start is gegaan. Puur
Betuws is een coöperatie van 4 partijen waaronder Werkzaak. 26 regionale
werkgevers leveren producten. Klanten (zowel bedrijven als consumenten)
kunnen de producten via een App of website bestellen. Werkzaak stelt de
bestellingen samen en levert deze af bij de klant. Puur Betuws is aanvullend op
Betuws Best en het kan zijn dat leveranciers beide merken bedienen.
- Mevrouw Sørensen deelt mee dat de heer Van het Erve van Weener XL en
Wethouder van Olden van de gemeente Den Bosch voor een werkbezoek bij
Werkzaak zijn ontvangen. Zij mocht de gasten mee ontvangen. De gasten waren
erg onder de indruk van de Werkzaak cijfers, complimenteerden Werkzaak en
dankten voor de mooie ontvangst.
- De voorzitter deelt mee dat staatssecretaris Tamara van Ark op 22 juni een
digitaal werkbezoek bij Werkzaak heeft afgelegd. Mevrouw Kemperman en de
heren Van de Wetering, Zandee en Stolwijk vertelden haar hoe Werkzaak de
regeling Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) heeft
aangepakt en uitgevoerd. De Staatssecretaris gaf haar complimenten.
- Mevrouw Boer deelt mee dat op vrijdag 23 oktober MidZuid uit Oosterhout een
werkbezoek aan Werkzaak brengen zal. De heren Van Maanen en Van Swam
tonen zich bereid MidZuid mee te ontvangen.
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2.

Concept besluitenlijst 27 februari 2020, ter vaststelling
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen.

3.

Ter besluitvorming
a. AB voorstel Kaders voor de revolverende reserve innovatiefonds.
De voorzitter deelt mee dat destijds rond de behandeling van de Kadernota
afgesproken is dat er een voorstel zou komen, hetgeen nu voorligt.
De heer Brink vindt het goed dat de verantwoording in de Jaarrekening terugkomt
en wil van projecten die uit het Meerjarenbeleidsplan komen een businesscase
waarin de doelstellingen opgenomen zijn. Mevrouw Boer antwoordt dat bij de start
van een project de uitkomst soms niet bekend is.
De heer Wiendels vindt het een goed fonds, ook het terugdoen van resultaten in
het fonds. Daar waar kosten bespaard worden wil hij dat deze terug gaan naar de
gemeenten.
Mevrouw Van Dijkhuizen vindt het terugvloeien van directe fondsen prima maar de
indirecte stroom wil zij terug naar de gemeente.
De voorzitter licht als voorbeeld “Mentorwijs” toe. Door Werkzaak ontwikkeld en
verkocht heeft dat 100.000 euro opgeleverd. Bij de Jaarrekening was het voorstel
om een dergelijke innovatie opbrengst in het innovatiefonds terug te storten. Daar
waar Werkzaak extra omzet genereert zal een debat volgen over of het toe te
rekenen is aan het fonds.
De heer Wiendels vult aan dat waar je kosten kunt beperken het de insteek is dat
de gemeenten profiteren van minder kosten.
De heer Van Maanen steunt het voorstel en merkt op dat dit soort innovaties
worden gevoed door de Participatiewet en minder door de SW.
Het AB stelt met de gemaakte opmerkingen het voorstel vast.
b. AB voorstel Aanbesteding accountant voor de verslagjaren 2021 en 2022
De heer Van Maanen vraagt wat plan B is indien in 2022 een regionale
aanbesteding niet doorgaat. Mevrouw Boer antwoordt dat Werkzaak dan een
aanbesteding moet doen met andere partijen. Op de vraag of het voorstel juridisch
houdbaar is licht de voorzitter toe dat als het aan de voorkant een goed
beargumenteerd voorstel is, het AB op grond van haar bevoegdheid mag afwijken
van de eigen regels.
De heer Van de Werken antwoordt op vragen over de kwaliteit van de controle dat
het afgelopen jaar een goede controle was en dat dit jaar hetzelfde team de
controle weer doet.
Het AB is unaniem akkoord met het voorstel.
c. AB voorstel Vaststelling Jaarrekening 2019 en zienswijzen
Mevrouw Boer licht de “praatplaat” toe, waarop de Jaarrekening 2019 is
gevisualiseerd.
De heer Van Maanen doet de suggestie in een filmpje de Praatplaat toe te lichten.
Het is cruciaal dat een ieder dezelfde uitleg krijgt, bijvoorbeeld in een te houden
webinar.
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Mevrouw Sørensen stelt voor de praatplaat volgende keer vooraan in het proces te
presenteren. Nu is de Jaarrekening al besproken.
De voorzitter neemt het onderwerp mee terug naar het Dagelijks Bestuur om te
zien of er rond de Bestuursrapportage iets mee te doen is. Ook het voorstel om in
een totaalplaatje de presentatie in een film naar de raden te doen (waarbij men via
chat kan reageren) neemt de voorzitter mee terug naar het DB.
Actie: DB
Jaarrekening:
De heer Brink stemt in met beslispunten 1 t/m 5 maar wil punt 6 voorleggen aan
het bedrijfsvoeringsoverleg met de vraag of er voldoende informatie is om dit
bestuurlijk af te hechten.
Mevrouw Van Dijkhuizen vraagt naar aanleiding van punt 6 om nog transparanter
P&C documenten.
De voorzitter roept de AB leden op medewerkers af te vaardigen naar de ambtelijke
overleggen.
De heer Van Maanen stelt voor op een ander moment de agenda voor meer
transparantie te bespreken.
Mevrouw Sørensen stelt dat in de raad de discussie vooral gaat over de
bedrijfsvoeringkosten, daar zoekt de raad naar meer verheldering. De vraag kan
vooraf worden geformuleerd.
Het AB stemt in met het voorstel en de voorzitter spreekt zijn dank uit aan de
medewerkers die het Jaarverslag gemaakt hebben.
d. AB voorstel Vaststelling Begroting 2021 en zienswijzen
Mevrouw Van Dijkhuizen zegt dat Neder-Betuwe niet heeft ingestemd met de
Begroting en licht de punten van kritiek toe, zoals te weinig transparant, de P-Wet
en SW samengevoegd, budgettaire afwijking. Een aantal punten is al vaker
aangegeven en zij doet de suggestie de Begroting vorm te geven zoals het
Berenschot businessmodel (in BC 23 juni jl.) om het meer transparantie te geven.
Mevrouw Sørensen wijst op pagina 5 in het AB voorstel, waar de splitsing van het
resultaat SW apart in een tabel helder is weergegeven en vraagt wat er nog nodig
is.
Mevrouw Van Dijkhuizen zegt dat er dan de bedrijfsvoeringskosten nog zijn.
Mevrouw Boer wijst op de tabel bedrijfsvoering, waarin de kosten geënt op NederBetuwe van 52.700 euro.
De voorzitter zal in een bestuurlijk gesprek met mevrouw Van Dijkhuizen bespreken
hoe concreet verder in de behoefte van Neder-Betuwe kan worden voorzien.
Actie Voorzitter.
Met de tegenstem van Neder-Betuwe stelt het AB de Begroting 2021 vast.
De voorzitter vraagt mevrouw Boer de complimenten aan de samenstellers over te
brengen.
e. AB voorstel Rapport BMC evaluatie 2020
Het AB neemt het rapport voor kennisgeving aan, met dank aan BMC. De discussie
betreffende de Wet Inburgering wordt in een ander gremium gevoerd.
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Het Dagelijks Bestuur zal naar de aanbevelingen kijken en een procesvoorstel naar
het AB uitbrengen wat waar moet liggen en wat een vervolg krijgt of niet.
Actie DB.
Het AB stelt het Rapport vast met de opmerking dat de evaluatie is afgerond.
5.

Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter dankt allen voor de inbreng, wenst iedereen een fijne zomervakantie en
sluit de vergadering om 14.15 uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Werkzaak Rivierenland
op 24 september 2020.
de secretaris,

de voorzitter,

mevrouw E. Boer MBA

de heer C. Stolwijk

4

