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Besluitenlijst Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland
Donderdag 21 januari 2021
Van der Valk Tiel, Laan van Westroijen 10, 4003 AZ Tiel

Aanwezig: dhr. A.P.M. van Swam (plv. voorzitter), mevrouw S. Baggerman (vervangt dhr. C. Stolwijk),
mw. J.H.A. Sørensen, 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).
Gast: dhr. M. Heekelaar, t.b.v. agendapunt 3b.
Toehoorders: dhr. G. Spanjer, mw. M. Boas (Cliëntenraad Werkzaak), de heer A. Gabriëls en dhr. M. Vernoij
(Ondernemingsraad), dhr. J. ten Hoor (Berenschot).

1.

Opening door de voorzitter
De plv. voorzitter opent de vergadering om 9.40 uur en heet allen welkom.
Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
Mw. Boer deelt mee dat de GR Werkorganisatie ‘De BUCH’ uit Noord-Holland graag een
werkbezoek wil brengen aan Werkzaak en mw. Boer vraagt welke AB leden bij het
werkbezoek aanwezig willen zijn, eind maart of begin april. De AB leden zullen dat per
e-mail laten weten.

2.

Concept besluitenlijst 3 december 2020, ter vaststelling
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: dhr. Wiendels zegt dat de zienswijze op de Bestuursrapportage 2020 wegens een
te volle agenda niet in raad van december is vastgesteld, maar verzet naar de raad van
26 januari 2021. De teneur van de Burense zienswijze is een positieve.

3.

Ter besluitvorming
a. AB voorstel Kadernota 2022
Mw. Sørensen vertelt, vanuit haar rol van voorzitter van de Auditcommissie, dat de
Kadernota daar is besproken. Er is afgesproken dat de Kadernota in het vervolg
korter zal zijn en met kader-stellende speerpunten. Dhr. Brink, die lid is van de
Auditcommissie bevestigt dit en stelt dat er ook prestatie-indicatoren in worden
opgenomen. Daarnaast merkt hij op dat diverse gemeenten een algemene
bezuinigingsmaatregel gaan opleggen. Daar kon men in deze Kadernota nog niets
mee, maar het komt er wel aan.
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Dhr. Wiendels beaamt dat de Burense raad meer grip op de financiën van de GR’en
wil. Dhr. Zondag kan zich niet vinden in een algemene bezuinigingstaakstelling, dat
betekent dat de gemeenten tot nu toe teveel betaald zouden hebben.
Dhr. Van Maanen stelt dat Werkzaak van de gemeenten is. Op het moment dat de
gemeenten willen bezuinigen moeten zij aangeven wat zij anders gedaan willen
hebben om het geld niet uit te geven. Dhr. Van Swam verwoordt vanuit zijn raad
dat er gekeken wordt of er functies zijn die anders kunnen, het kan voor iedere GR
weer anders zijn.
Het AB stelt de Kadernota 2020 Werkzaak Rivierenland vast.
b. AB voorstel Bestuurlijke agenda
De voorzitter leidt in dat het eindrapport van Berenschot op het traject van de
Bestuurlijke agenda 2020 hier voorligt. Als gevolg van de wijzigingen die dit traject
heeft opgeleverd zal de aangepaste GR Werkzaak aan de colleges van de
deelnemende gemeenten worden gestuurd.
Dhr. Wiendels merkt op dat het een ingewikkeld proces met knelpunten is geweest.
Mede dankzij de begeleiding vanuit Berenschot kan hij met het eindresultaat
instemmen.
Dhr. Van Maanen zegt dat de Raad van West Betuwe nog niet positief staat
tegenover de overdracht naar Werkzaak van de mensen die vallen onder Kp4. Er
komt nog een stevig debat over.
Mw. Sørensen vindt het uiteindelijke resultaat fantastisch om aan de raden voor te
leggen en wijst op de Informatieavond voor de raden op 10 februari a.s. Het is
belangrijk dat de gemeenten dit samen ondernemen.
Mw. Van Dijkhuizen sluit zich daarbij aan en geeft Berenschot en de collega-ABleden een compliment voor de constructieve houding.
Mw. Baggerman zegt dat zij door de terugkoppelingen van dhr. Stolwijk weet dat
het een spannend traject is geweest. Werkzaak staat er goed op bij de Culemborgse
raad. Zij vraagt dhr. Van Maanen naar de reden van terughoudendheid van het
overdragen van Kp4. Dhr. Van Maanen antwoordt dat raadsleden denken dat als zij
het goed willen doen, dat West Betuwe het dan zelf kan doen.
Dhr. Zondag merkt op dat de gezamenlijke reis heeft geleid tot dit voorstel waar
allen achter staan. De samenwerking in de regio kan leiden tot mooie dingen.
De voorzitter geeft zijn complimenten aan dhr. M. Heekelaar en dhr. Ten Hoor voor
de procesbegeleiding die tot dit goede resultaat heeft geleid in het jaar van het 5jarig bestaan van Werkzaak.
Dhr. Heekelaar antwoordt dat het de AB-leden zijn geweest die de keuzen gemaakt
hebben, geeft zijn complimenten daarvoor en bedankt de AB-leden.
Dhr. Wiendels vraagt n.a.v. het derde beslispunt om de planning met de gemeenten
af te stemmen. Dhr. Heekelaar antwoordt dat die afspraken al zijn gemaakt.
Het AB stemt unaniem in met de beslispunten.
4.

Rondvraag en sluiting
Mw. Boer stelt voor de concept presentatie van dhr. Heekelaar gezamenlijk te
bespreken om deze vanuit de ervaring kritisch te becommentariëren. De presentatie
wordt per sheet doorgenomen. Deze presentatie vanuit het AB aan de raden zal in het
webinar van 10 februari 2021 worden gegeven. Dhr. Heekelaar zal de definitieve
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presentatie afstemmen met dhr. Stolwijk en mw. Boer. Daarnaast zal hij bij de verdere
uitwerking nog apart een gesprek hebben met dhr. Van Maanen over Kp4 en met mw.
Sørensen over financiën.
De voorzitter dankt dhr. Heekelaar voor de presentatie.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 11.05 uur.
Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Werkzaak Rivierenland
op 25 maart 2021.
de plv. secretaris,

de voorzitter,

de heer C.H. van de Wetering

de heer C. Stolwijk
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