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Besluitenlijst Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland 
Maandag 12 juli 2021, Van der Valk in 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, mw. E. Boer (secretaris),  
mw. J. Boer-van Schie (notulen). 
Toehoorders: dhr. C. Romijn, dhr. G. Spanjer en mw. M. Boas (Cliëntenraad Werkzaak). 
Afwezig m.k.: dhr. C. A.H. Zondag. 
 
 
 

1.  Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering om 15.05 uur en heet allen welkom. 
 
Vaststelling agenda 
Agendapunt 4b wordt toegevoegd: een toelichting door dhr T. Niënhaus op het project 
CIRTEX (circulair textielcentrum Rivierenland). 
Hiermee wordt de agenda vastgesteld. 
 
Mededelingen 

a. Op vrijdag 10 september ’s middags legt Werkorganisatie De BUCH een 
vervolgwerkbezoek af bij Werkzaak met een vertegenwoordiging van 
raadsleden uit de zeven gemeenten en ook mensen vanuit de cliënten- en 
adviesraden. Wie van de AB-leden wil deelnemen aan de ontvangst?  
Het AB stelt voor hier raadsleden uit onze regio bij uit te nodigen. 
Actie: mw. Boer stelt een voorstel op welke de heren Stolwijk en Reuvers zullen 
voorleggen aan hun raadsrapporteurs/ raadsleden.  
 

b. Project Individuele Plaatsing en Steun (IPS),  
Mw. Boer deelt mee dat het DB heeft ingestemd met deelname van Werkzaak 
in de “Champions league” van het project IPS. Het landelijk project, waarvoor 
Werkzaak door het Ministerie is gevraagd om aan deel te nemen, gaat om 
mensen met psychische kwetsbaarheid die willen werken maar daarbij 
ondersteuning nodig hebben. Werkzaak zal daar in 2021 t/m 2023  
3 x 100 trajecten voor starten. Naar verwachting zijn in oktober 2021 de eerste 
resultaten te melden. Later zal er in het AB een presentatie over IPS worden 
gegeven. 

 
Ingekomen 

c.  Advies van de Cliëntenraad Werkzaak over wijziging GR Werkzaak 
De AB leden hebben kennis genomen van het advies en delen het daarin 
genoemde belang dat er een nadere uitwerking komt van de begeleiding van 
klantgroep 4 en dat de cliënten niet de dupe mogen zijn/worden. 
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3. 
 

Ter besluitvorming,  
a. AB voorstel Jaarrekening 2020 Werkzaak Rivierenland, met zienswijzen 

Het algemeen bestuur stelt de Jaarrekening 2020 Werkzaak Rivierenland met de 
zienswijzen vast met dank voor alle medewerkers die er veel tijd en energie in 
hebben gestoken. 
 

b. AB voorstel Begroting 2022 Werkzaak Rivierenland, met zienswijzen 
Mw. Van Dijkhuizen deelt mee dat Neder-Betuwe gecharmeerd is van de 
verwerking van de bij de bestuurlijke agenda vastgestelde verdeelsleutels in de 
begroting en dankt daar hartelijk voor. 
 
Dhr. Brink vraagt om in de reactie naar de gemeenten de doelgroep onder de 
Participatiewet nader te benoemen. Dhr. Van Maanen vult aan te specificeren naar 
“mensen die werk zoeken, mensen die een uitkering ontvangen en in het verlengde 
van de wetgeving de niet-uitkeringsgerechtigden(Nug), de voortijdig 
schoolverlaters”.  
Het AB verleent mw. Boer mandaat om hierop de brief aan de gemeenten aan te 
passen. 
 
Dhr. Reuvers merkt op dat de in de begroting het totaalpakket aan (financiële) 
afspraken uit de bestuurlijke agenda is verwerkt, waar de wijziging van de GR 
Werkzaak nog niet is bekrachtigd.  
Daarnaast zegt dhr. Reuvers dat in het AB voorstel voorbijgegaan is aan de 
kostenreductie bij de GR van 2%. De voorzitter antwoordt dat de bezuiniging van 
2% wel is besproken in het portefeuilleoverleg in de regio maar er is geen regionaal 
besluit.  
Dhr. Wiendels deelt mee dat de gemeente Buren de bezuiniging heeft genoemd in 
een brief aan Werkzaak, naar aanleiding van een motie van de Burense gemeente-
raad. 
De voorzitter stelt dat er geen besluit of opdracht van het AB ligt om tot een 
bezuiniging te komen. Bij een eventuele regionale begrotings- of 
bezuinigingsrichtlijn zal besluitvorming in de raden of de colleges noodzakelijk zijn. 
De voorzitter merkt op dat bij een eventuele discussie over besparing van kosten 
ook moet worden aangegeven op welke taken of kwaliteit dan moet worden 
bezuinigd. 
 
De voorzitter geeft aan dat in de vorige AB-vergadering is besloten de 
verdeelsleutel vanuit de bestuurlijke agenda in de P&C cyclus te verwerken. Dat 
heeft het DB in voorliggende concept begroting 2022 gedaan. Solidariteit op de 
grote geldstromen wordt trapsgewijs geëffectueerd na wijziging van de GR. 
Dhr. Reuvers zegt dat hij niet kan instemmen met de begroting. 
 
Mw. Sørensen zegt dat in de zienswijze van Maasdriel staat dat Maasdriel graag het 
gesprek aangaat wat een passende algemene reserve is voor de betreffende GR. 
Mw. Boer antwoordt dat de discussie van de Provincie hierover al een heel eind is, 
maar nog niet uitgekristalliseerd. Daarna zal het gesprek in het algemeen bestuur 
gevoerd worden. 
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Het algemeen bestuur stelt de begroting 2022 Werkzaak Rivierenland vast met  
6 stemmen voor en 1 tegen. Neder-Betuwe heeft een negatieve zienswijze 
ingediend maar nu de bestuurlijke agenda in de begroting is verwerkt reageert 
Neder-Betuwe in de vergadering positief. Gemeente West Maas en Waal stemt 
tegen. 
 
Actie: Mw. Boer maakt een afspraak met dhr. Reuvers en zijn beleidsadviseur om 
hem bij te praten over de grote geldstromen. 
 

4. Ter informatie 
a. Regioplan beleidsonderzoek Detacheren 

Een onderzoek naar waarom en hoe gemeenten detacheren vanuit de 
Participatiewet. (Werkzaak en gemeente Tiel hebben aan het onderzoek 
bijgedragen).  
Mw. Boer licht toe dat het onderzoek uitwijst dat detacheren vanuit de 
Participatiewet sneller leidt tot een baan en een vaste baan. Werkzaak zal de raden 
informeren over dit onafhankelijk onderzoek. Het bewijst dat dit instrument 
effectief is voor deze doelgroep. 
 

b. Toelichting door dhr T. Niënhaus op het project CIRTEX (circulair textielcentrum 
Rivierenland), een project dat wordt opgestart door Avri, Werkzaak en 2Switch. 
Aan de hand van een presentatie en een voorbeeld van circulaire producten licht 
dhr. Niënhaus het project toe. Vanuit de UN goals en het thema geluk, zoals door 
de gemeente Tiel uitgelicht is, heeft dit project raakvlakken met verschillende 
beleidsterreinen. Wat kan de circulaire economie betekenen voor de 
Werkzaakmedewerkers in het versterken van de kwetsbare mens. Werkzaak kan 
begeleiden en opleiden en zal als matchmaker optreden tussen deelnemende 
partijen. 
 
Dhr. Van Maanen vraagt hoe dit past in onze innovatiegelden. De voorzitter 
antwoordt dat Werkzaak en Avri een lening verstrekken aan CIRTEX die de 
aanloopverliezen aanvult. Na 4 jaar moet CIRTEX zelfstandig kunnen draaien. Het 
financieel voorstel moet nog worden uitgewerkt en besluitvorming in de besturen 
van Werkzaak en Avri moet nog plaatsvinden. De lening vangen Werkzaak en Avri in 
de eigen begroting op, is het idee. 
Dhr. Van Maanen vraagt aandacht voor de lijn voor Afrika, daar maakt men in Afrika 
business van, als je dat weghaalt, hoe denken we dan aan hen? Dhr. Niënhaus 
antwoordt dat “afval wordt grondstof in eigen land” landelijke wetgeving is. 
Mw. Van Dijkhuizen suggereert op een andere manier Afrika in te schakelen, een 
bedrijf daar kan bijvoorbeeld vloerkleden maken van afvaltextiel. 
Dhr. Niënhaus vertelt dat in het project CIRTEX men er zeer van bewust is dat ook 
voor kleinere kringloopwinkels er een win-win in moet zitten, zij melden zich ook 
wel zelf bij CIRTEX. CIRTEX vraagt bestuurlijk commitment om met die partijen in 
gesprek te gaan. Men zal dan samen een weg zoeken voor wat betreft een 
maatschappelijke tegenprestatie. 
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Dhr. Wiendels vraagt of er nog risico’s zijn in de wetgeving. Dhr. Niënhaus 
antwoordt dat iemand is aangesloten die veel kennis in die wereld heeft die met de 
branche aan tafel zal gaan, en die de afzetmarkt goed in beeld gaat brengen. 
Dhr. Niënhaus zegt dat de raden worden geïnformeerd maar dat Werkzaak, Avri en 
2Switch bereid zijn in de raden te komen presenteren dan wel de raden over 
CIRTEX bij te komen praten. 

 
Planning besluitvorming:  
30 augustus 2021 - DB AVRI en DB Werkzaak, vaststelling bedrijfsplan en 
businesscase CIRTEX. 
13 september 2021 - informatieavond raadsleden over CIRTEX. 
14 oktober 2021 - AB AVRI en AB Werkzaak voorgenomen besluitvorming. 

 
5. Rondvraag en sluiting  
 Dhr. Reuvers dankt de Werkzaakmedewerkers voor het harde werk aan de jaarstukken 

en begroting.  
 
De voorzitter dankt dhr. Van Maanen voor de meegebrachte Betuwse kersen,  
wenst allen een goede vakantie en sluit de vergadering om 16.20 uur. 
 

 

   
Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Werkzaak Rivierenland 
op 14 oktober 2021. 
 
de secretaris,      de voorzitter, 
 
 
 
mevrouw E. Boer   MBA    de heer C. Stolwijk 
 


