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Besluitenlijst Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland 
Donderdag 3 juni  2021, Van der Valk, Tiel 
 
Aanwezig: dhr. C. Stolwijk (voorzitter), mw. J.H.A. Sørensen, dhr. B. Brink, dhr. T. van Maanen, 
mw. W.E.A. van Dijkhuizen, dhr. R. Reuvers, dhr. H.N.G. Wiendels, dhr. C. A. H. Zondag,  
mw. E. Boer (secretaris), mw. J. Boer-van Schie (notulen). 
Toehoorders: dhr. G. Spanjer en mw. M. Boas (Cliëntenraad Werkzaak),  
mevrouw S. van de Marck en mw. J. van Meeteren (Ondernemingsraad). 
 
 
 

1.  Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en heet allen welkom. 
 
Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
Mededelingen 
a. De AB vergadering op 9 december 2021 valt samen met pfo WMO/Jeugd bij de 

Regio. Het AB besluit de AB vergadering te houden aansluitend aan het 
Portefeuilleoverleg WMO/Jeugd. 
 

b. Mondelinge terugkoppeling door mw. Boer van het mogelijke datalek in de stukken 
van het AB van 25 maart jl. 
Mevrouw Boer vertelt dat zij dit intern heeft laten uitzoeken door de werkgroep 
AVG, onder wie ook de functionaris gegevensbescherming. Zij zijn van mening dat 
er geen sprake is van een datalek omdat de gegevens openbaar zijn en opvraagbaar 
bij de Kamer van Koophandel. Het meesturen van de gegevens was niet 
noodzakelijk en in het vervolg zullen gegevens niet gedeeld worden als dat niet 
nodig is. 
 
 

 
 

2. a. Concept besluitenlijst 25 maart 2021 
    De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen 
 
b. Concept besluitenlijst ingelast AB via e-mail 22 april 2021 
     De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen. 
 

 

   
3. 
 
 
 
 
 

Ter besluitvorming 
a. Verkiezen nieuw DB lid 

De voorzitter deelt mee dat de heer Brink en de heer Zondag zich kandidaat hebben 
gesteld. De heer Zondag trekt zijn kandidatuur in. De heer Brink zegt dat zijn 
motivatie is het jaar positief af te ronden. Het AB besluit bij acclamatie dat de heer 
Brink het nieuwe DB-lid is. De voorzitter feliciteert de heer Brink daarmee. 
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b. AB Memo Consequenties en risico’s gemeente West Maas en Waal vanwege niet 
overdragen KP4 door gemeente West Betuwe 
De voorzitter vertaalt het memo in drie onderdelen door: 
1. In het onder mandaat uitvoeren van het werk voor KP4 door Werkzaak zitten 

richting elke gemeente die instapt een deel incidentele, extra kosten voor 
Werkzaak en een deel structureel extra kosten voor Werkzaak. De vergadering 
deelt het beeld van de voorzitter dat dit, in verhouding tot het totale 
werkpakket van Werkzaak en de totale begroting, relatief beperkt zal zijn. De 
strekking van het AB-voorstel (agendapunt 3c) is om deze extra 
bedrijfsvoeringskosten als deelnemende P-wet gemeente samen te dragen 
(volgens de vigerende verdeelsleutel). 

2. In het onder mandaat uitvoeren van het werk betekent voor West Maas en Waal 
ook enige incidentele en structurele extra handelingskosten. Dit geldt niet alleen 
voor West Maas en Maal maar voor iedere gemeente die instapt. De 
bestuurlijke stelling is dat deze daadwerkelijke kosten voor de instappende 
gemeenten praktisch nihil zijn (omdat de extra handelingstaken maximaal door 
Werkzaak worden verricht). 

3. West Maas en Waal heeft in de businesscase van West Maas en Waal dingen ter 
discussie gesteld die geen verband houden met de GR Werkzaak. De business 
case van de gemeente zelf is op geen enkel moment onderdeel van het gesprek 
in het bestuur van Werkzaak geweest en is een verantwoordelijkheid van, in dit 
geval, West Maas en Waal. Mw. Boer vult aan dat er qua dienstverlening niet 
veel zal veranderen. 

 
De voorzitter stelt na discussie dat de extra kosten door de Dienstverlenings-
overeenkomsten (DVO’s)  administratief zijn en dat de administratieve last kan 
worden opgelost binnen Werkzaak en de begroting van Werkzaak.  
De gemeente West Maas en Waal is koploper en andere gemeenten treffen 
voorbereiding om met KP4 naar Werkzaak over te gaan.  
 
Het AB heeft kennis genomen van het memo. 
 
Het AB wenst een uitwerking van hetgeen de basisdienstverlening van Werkzaak 
voor KP4 is, en wat de plus is die een individuele gemeente daarnaast kan inkopen. 
Actie mw. Boer 
 

 
c. AB voorstel Bestuurlijke agenda 

Bijlage 3c 1: gewijzigde GR def. 12-05-2021 wijzigingen t.o.v. versie 1.0 jan. 2021  
 die niet is vastgesteld 
Bijlage 3c 2: gewijzigde GR 2021 def. 12-05-2021 (wijzigingen t.o.v. nu geldende GR) 
 
Na uitvoerige discussie stelt de voorzitter een amendement voor op beslispunt 4 
van het AB voorstel. Beslispunt 4 wordt gewijzigd in: “Het gezamenlijk dragen als 
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deelnemende P-wet gemeenten van de financiële consequenties voor de GR 
Werkzaak van het overdagen van KP4.” 
 
Het Algemeen Bestuur is akkoord met het amendement en het AB voorstel. 
 
Daarmee neemt het AB de volgende besluiten: 
1. Het instemmen met de inhoud van de voorliggende GR 
2. Het doorsturen van de GR naar de gemeenten voor akkoord 
3. Vooruitlopend op vaststelling van deze GR de beoogde wijzigingen m.b.t. 
verdeelsystematiek en financiering doorvoeren vanaf de bestuursrapportage 2021. 
 
Het Dagelijks Bestuur verzendt op 4 juni de brief en de gewijzigde GR-en naar de 
colleges. 
 
De reactie van de Cliëntenraad Werkzaak Rivierenland, die tijdens de vergadering 
door de Cliëntenraad  wordt rondgedeeld, wordt op 12 juli geagendeerd in het AB 
bij de ingekomen stukken. 
 
 

5. Rondvraag en sluiting 
De heer Zondag zegt dat hij het advies van de Cliëntenraad dat de cliënten niet de dupe 
mogen worden een zinnig advies vindt. 
 
De voorzitter dankt allen voor de inbreng en sluit de vergadering om 14.15 uur. 
 
 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Werkzaak Rivierenland 
op 12 juli 2021. 
 
de secretaris,      de voorzitter, 
 
 
 
mevrouw E. Boer   MBA    de heer C. Stolwijk 


