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Besluitenlijst Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland
Donderdag 25 maart 2021
13.00 – 13.45 uur
Van der Valk, Tiel
Aanwezig: dhr. C. Stolwijk (voorzitter) dhr. A.P.M. van Swam, mw. J.H.A. Sørensen, , dhr. T. van Maanen,
dhr. B. Brink, dhr. H.N.G. Wiendels, dhr. C. A. H. Zondag, dhr. C.H. van de Wetering (plv. secretaris),
mw. K Rentenaar (ambtelijke ondersteuning), mw. J. Boer-van Schie (notulen).
Afwezig met kennisgeving: mw. W.E.A. van Dijkhuizen, mw. E. Boer
Toehoorders: dhr. G. Spanjer, dhr. C. Romijn (Cliëntenraad Werkzaak),
de heer A. Gabriëls (Ondernemingsraad).
1.

Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en heet allen welkom.
Ten aanzien van de afmelding van mw. Van Dijkhuizen meldt dhr. Wiendels dat hij,
waar nodig, bevoegd is voor Neder-Betuwe te spreken.
Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, het afscheid van dhr. Van Swam zal na de
vergadering in een informeel stuk zijn.
Mededelingen
a. Motie gemeente Buren betreft Grip op uitgaven van de Gemeenschappelijke
Regelingen. Dit betreft een generieke korting van 2% bij alle GR-en in de regio.
Het Algemeen Bestuur neemt hier kennis van.
b. Mw. Sørensen geeft een terugkoppeling van het bezoek aan Werkzaak van
werkorganisatie De BUCH uit Noord-Holland op 19 maart jl. De BUCH is op weg
naar een nieuwe samenwerkingsconstructie. Een delegatie werd ontvangen in
de raadzaal van West Betuwe (i.v.m. de ruimte) en Werkzaak heeft hen veel
informatie kunnen geven. Mw. Sørensen ervoer een trots moment bij de
presentatie door Stef Visser, waarin hij vertelde waar Werkzaak voor staat in
Rivierenland en vraagstukken beantwoordde. De delegatie van De BUCH
toonde zich onder de indruk. De heer Van Maanen vult aan dat hij door de
opmerkingen van de collega-wethouders uit Noord-Holland het besef met de
AB-leden wil delen dat de gemeenten met elkaar in Werkzaak iets unieks
hebben staan en dat unieks moeten vasthouden.
c. Dhr. Wiendels vraagt namens Neder-Betuwe aandacht voor een juiste
verwerking van de kosten voor de benchmark, waarvan de rapportage op de
agenda staat. Dit mag niet onder de bedrijfsvoeringskosten worden geboekt en
moet worden geboekt onder de programma inkomen.
Ingekomen
Geen.

2.

Concept besluitenlijst 21 januari 2021, ter vaststelling
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn geen opmerkingen.
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.

Ter besluitvorming
a. AB voorstel lidmaatschap coöperatie Puur Betuws
Dhr. Zondag brengt de opmerking van het Zaltbommels college over dat het erg
“Betuws” is: Zaltbommel en Maasdriel liggen in de Bommelerwaard. Dhr. Van
Swam beaamt het “Betuwse”, terwijl West Maas en Waal in het Land van Maas en
Waal ligt. De voorzitter antwoordt dat er in de naam eenmaal een keuze moest
worden gemaakt.
Dhr. Brink ziet in de samenwerking met het transport van fruit kansen voor
Werkzaak, het helpen van mensen aan werk en doorstromen naar het bedrijfsleven
voor een inclusieve samenleving.
Dhr. van Maanen merkt op dat Werkzaak ook bedrijfsleven is en het doel is Puur
Betuws in het bedrijfsleven ook te laten werken. Dhr. Van de Wetering vult aan dat
Werkzaak een circulaire economie nastreeft.
Mw. Sørensen vraagt n.a.v. het beslispunt of de financiële middelen dekkend zijn.
Dhr. Van de Wetering antwoordt dat dat klopt. In de opstartfase was er de POPsubsidie, nu wordt het uit de Regio Deal gefinancierd tot 2023. Dan moet het
zelfstandig kunnen zijn.
Mw. Sørensen geeft haar complimenten.
Daarnaast meldt mw. Sørensen een mogelijk datalek in de ontvangen stukken. Dhr.
Zondag geeft aan dat het informatie betreft die voor iedereen raadpleegbaar is.
Mw. Rentenaar zal dit voor de zekerheid met de Functionaris
Gegevensbescherming checken.
Het Algemeen Bestuur stemt unaniem in met het voorstel.
De voorzitter vraagt de felicitaties over te brengen aan iedereen van Puur Betuws.

4.

Ter informatie
a. AB memo rapportage Divosa Benchmark Werkzaak 2020
Bijlage 4a 1: Rapportage Divosa Benchmark Werkzaak 2020
De leden hebben kennis genomen van de rapportage. Dhr. Van Maanen zegt dat we
het goed doen en roept op niet te verslappen en er scherp op te zijn Werkzaak
continu voor het voetlicht te brengen.

5.

Rondvraag en sluiting
Dhr. Wiendels vraagt of er nog Corona-uitbraken op de werkvloer zijn geweest. De
voorzitter antwoordt dat na de vergadering in het informele deel hierop wordt
ingegaan.
De voorzitter dankt allen en sluit de vergadering om 13.20 uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Werkzaak Rivierenland
op 3 juni 2021.
de secretaris,

de voorzitter,

mevrouw E. Boer MBA

de heer C. Stolwijk
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