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Besluitenlijst Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland 
Donderdag 3 december 2020 
 
Aanwezig: dhr. C. Stolwijk (voorzitter), dhr. J.-H. de Vreede (vervangt mw. J.H.A. Sørensen),  
dhr. A.P.M. van Swam, dhr. M.A. Klein (vervangt mw. W.E.A. van Dijkhuizen), dhr. T. van Maanen,  
dhr. B. Brink, dhr. H.N.G. Wiendels, dhr. C. A. H. Zondag, mw. E. Boer ( secretaris), 
mw. J. Boer-van Schie (notulen). 
Toehoorders: dhr. G. Spanjer, dhr. C. Romijn (Cliëntenraad Werkzaak), dhr. M. Heekelaar. 
 
 

1.  Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering om 12.00 uur en heet allen welkom, in het 
bijzonder de heren J.-H. de Vreede en M.A. Klein, die AB-leden vervangen. 
 
Vaststelling agenda 
De voorzitter deelt mee dat agendapunt 3a komt te vervallen. 
Verder blijft de agenda ongewijzigd. 
 
Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
Ingekomen 
a. Brief Provincie Gelderland betreft Begroting 2021 Werkzaak 
b. Brief Provincie Gelderland betreft Nieuw Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk 

Toezicht 2020-2023. 
De AB-leden hebben van beide brieven kennis genomen. 
 

 
 

2. Concept besluitenlijst 24 september 2020 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen. 
 

 

3.  Ter besluitvorming 
a. Definitieve besluitvorming vanuit de Bestuurscommissie (BC) Werkzaak met alle 

uitgangspunten. 
Het agendapunt is vervallen. 
 

b. AB voorstel Vaststellen Bestuursrapportage 2020 Werkzaak. 
De voorzitter leidt in met te zeggen dat de bestuursrapportage een helder stuk is 
met positieve reacties vanuit de gemeenten. Als blijk van dank zal het bestuur van 
Culemborg op donderdag 10 december de Werkzaakmedewerkers trakteren op 
tompoezen. 
 
Dhr. Van Maanen vertelt dat de West Betuwse zienswijze tijdens de 
raadsvergadering iets specifieker is geformuleerd over de bereikbaarheid. West 
Betuwe vraagt vóór 1 februari 2021 door Werkzaak geïnformeerd te worden over 
de bereikbaarheid voor de aanvragers van de Tozo.  
De conceptbrief zal hierop iets worden aangepast. Actie mw. Boer. 
Dhr. Wiendels zegt dat de zienswijze van Buren niet bij de concept-zienswijzen zit 
omdat de raad deze week vergadering had waarbij een positief advies met 
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complimenten is vastgesteld. Hij vraagt dit in de toekomst anders te regelen en af 
te stemmen met de griffie. 
De voorzitter antwoordt dat een ieder zijn best doet maar dat de 
Bestuursrapportage nu door Corona iets later in het jaar voorligt. 
Dhr. Van Swam zegt dat de zienswijze van West Maas en Waal op 10 december als 
hamerstuk op de agenda staat en brengt complimenten uit de raad over. 
Het Algemeen Bestuur stelt de Bestuursrapportage 2020 Werkzaak vast met dank 
aan de medewerkers voor hun inzet. Mevrouw Boer brengt de boodschap over. 
 

c. AB voorstel uitvoeren van bijzondere bijstand en minimaregelingen voor West 
Maas en Waal. 
Dhr. Van Swam onthoudt zich van inbreng bij dit agendapunt. 
De voorzitter licht toe dat het voorstel voor rekening en risico is van West Maas en 
Waal. 
De heer Van Maanen zegt dat hij ermee kan instemmen en vindt het een mooie 
voorzet van verbinding van Werkzaak met gemeenten voor Klantgroep 4. 
De heer Brink vraagt de kosten in de bedrijfsvoering goed gescheiden te houden. 
Mw. Boer verzekert hem dat dat zal gebeuren. 
Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel. 

 
d. AB voorstel uitvoeren wet schuldhulpverlening voor West Maas en Waal. 

Dhr. Van Swam onthoudt zich van inbreng bij dit agendapunt. 
Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel. 

 
e. Vaststellen vergaderschema 2021 DB en AB Werkzaak 

Op voorstel van dhr. De Vreede besluit het AB om de vergadering van 7 januari naar 
donderdag 21 januari 2021 te verzetten, zodat de stukken niet in de Kerstperiode 
bij de gemeenten liggen. De voorzitter zegt dat de leden bij verhindering geacht 
worden voor vervanging te zorgen. 
 

4. Rondvraag en sluiting 
Dhr. Van Maanen zegt dat in de vorige voorbereidingscommissie (BC) besproken is de 
doelgroep Klantprofiel 4 per 1 april 2021 onder te brengen bij Werkzaak. West Betuwe 
wil daar zo snel mogelijk bij aansluiten. De ambtelijke insteek ligt in het begin tweede 
kwartaal 2021. 
 
De voorzitter dankt allen en sluit de vergadering om 12.25 uur. 

 

 
Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Werkzaak Rivierenland 
op 21 januari 2021. 
 
de secretaris,      de plv. voorzitter, 
 
 
 
mevrouw E. Boer   MBA    de heer B. van Swam 
 


