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Concept-besluitenlijst Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland 
donderdag 14 oktober 2021 te Geldermalsen, ruimte Aardbei 
 
Aanwezig: dhr. C. Stolwijk (voorzitter), mw. J.H.A. Sørensen, dhr. B. Brink, dhr. T. van Maanen, 
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 (Cliëntenraad Werkzaak); mw. M. van Eck-van Dijk en dhr. J. Bok 
(Ondernemingsraad). 
Gasten t.b.v. agendapunten 1a en 1b: dhr. T. Niënhaus en dhr. R. Winter 
Afwezig m.k.: mw. W.E.A. van Dijkhuizen. 
 
 
 

1.  Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en heet allen welkom. Afmelding van 
Neder-Betuwe. Buren voert, waar nodig, het woord namens Neder-Betuwe. 
 
Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Mededelingen 
a. Presentatie CIRTEX door dhr. T. Niënhaus. 

Dhr. Niënhaus presenteert de CIRTEX verdiepingsslag en de uitlijning van de 
bestuurlijke route. CIRTEX beantwoordt aan meerdere Werkzaak doelen: circulair 
en een inclusieve arbeidsmarkt door het textiel uit de regio te hergebruiken. Er zijn 
nu zo’n 10 tot 15 geïnteresseerde partijen om mee te bouwen. Lid van de 
coöperatie zijn in eerste instantie 2-Switch, Avri en Werkzaak, optioneel later ook 
andere ketenpartners. 
Op 18 november 2021 vindt een gezamenlijke platformbijeenkomst door AVRI en 
Werkzaak plaats voor de gemeenteraden, waar in een presentatie de raden worden 
meegenomen in het proces.  
Dhr. Zondag vraagt naar de liquiditeitsbehoefte en meent dat deze in het eerste 
jaar meer zal zijn dan geprognotiseerd. Dhr. Niënhaus antwoordt dat dat in de 
werkgroep verder wordt uitgediept, ook wat te doen met geprognotiseerde winst 
moet nog verder worden uitgewerkt. 
Dhr. Zondag oppert de raden te vragen financieel bij te dragen en geen lening door 
Avri en Werkzaak aan te gaan. De Avri en Werkzaak zitten dan in de coöperatie en 
dan is het duidelijker als de financiering bij de raden ligt. Mw. Boer beaamt dat de 
werkgevers dat construct prettiger vinden. 
Dhr. Zondag vult aan dat de gemeente dan een lening aan de coöperatie verstrekt, 
waarmee men ook betrokkenheid creëert. Dhr. Niënhaus neemt dit mee en neemt 
eventueel contact op met de heer Zondag om hier meer informatie over te krijgen. 
De heer Van Maanen vraagt hoe de flow die er nu is door gaat lopen tussen nu en 
het definitieve besluit tot oprichting van de coöperatie. Dhr. Niënhaus licht toe dat 
de Avri inzamelt, 2 Switch de benodigde kennis levert m.b.t sortering en de kleding 
verkoopt en Werkzaak Rivierenland zorgt voor de personele invulling. De partijen 
zouden op 1 januari 2022 kunnen starten en het proces leren en de groep 
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opbouwen naar de officiële start. De AB leden stemmen in met een start met de 
mensen per 1 januari 2022 en later het construct te regelen. 
Dhr. Wiendels vraagt of een GR een lening mag afsluiten en wat de invloed is van 
de raad. Mw. Boer antwoordt dat de GR wel een lening mag afsluiten, maar dat dit 
niet wenselijk is. 
De voorzitter deelt naar aanleiding van een opmerking van dhr. Reuvers mee dat de 
planning voor de besluitvorming ambtelijk is opgesteld maar dat er raden zijn die 
voor de gemeenteraadsverkiezingen zeer terughoudend zijn met het nemen van 
besluiten. Beter is daarom vanuit Cirtex te vragen de zienswijze vanuit gemeenten 
uiterlijk eind april/begin mei 2022 bij Cirtex (i.c. Werkzaak / Avri) ingediend te 
hebben. Gemeenten bepalen dan zelf of ze de huidige of nieuwe raad in positie 
brengen. 
Mevrouw Boer vraagt de AB-leden hun raadsleden op te roepen deel te nemen aan 
de raadsinformatiebijeenkomst op 18 november a.s. en de AB-leden kunnen naar 
eigen idee hun raad in CIRTEX meenemen. 
De voorzitter concludeert dat hiermee CIRTEX voldoende gedeeld is met de AB-
leden en dankt de heer Niënhaus voor de presentatie. De CIRTEX presentatie zal 
worden nagestuurd naar de AB leden. Actie mw. Boer/secr. 
 

b. Presentatie Huisvesting Poppenbouwing door Roeland Winter 
Dhr. Winter presenteert met een PowerPoint de plannen voor duurzame en 
toekomstbestendige aanpassingen van de huisvesting op de Poppenbouwing. Naar 
aanleiding van de zonnepanelen die op het dak gepland zijn vraagt mevrouw 
Sørensen of gedacht is aan de overcapaciteit aan opgewekte stroom. Dhr. Winter 
neemt de opmerking mee. 
De AB-leden tonen zich positief over de plannen, waaronder ook een andere 
indeling van de kantoorruimte en een “leerlab” in de beweegtuin waar opleidingen 
kunnen worden gegeven. 
De raadsleden worden hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief naar de raden. 
Actie: mw. Boer/dhr. Winter 
 

c. Ton van Maanen treedt namens het AB Werkzaak toe als stuurgroep-lid voor Cirtex. 
Het AB is hiermee akkoord. De voorzitter merkt nog op te kijken welke rol de 
Stuurgroep in de komende periode precies zal gaan vervullen. 

 
d. Melding onrechtmatigheidsrisico WMW wordt hersteld na nemen besluiten door  

hun college en met opnemen ontvlechtingsclausule in DVO is deel van het 
meerwerk als gevolg van mandaat i.p.v. delegatie beperkt. 
Het AB neemt kennis van deze mededeling. 
 

e. Status Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak. 
Mevrouw Boer deelt de status van de besluitvorming over de GR Werkzaak. Buren 
heeft de GR Werkzaak en de bestuursrapportage op 26 oktober als hamerstuk op 
de agenda en Maasdriel op 14 oktober. Daarmee zijn alle gemeenteraden akkoord 
met de GR Werkzaak. 
 
 

2. Concept besluitenlijst 12 juli 2021 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen. 
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3. 
 
 

Ter besluitvorming 
a. AB voorstel Vaststellen Bestuursrapportage 2021 

De heer Wiendels deelt mee dat Neder-Betuwe akkoord is. 
Het AB stelt de Bestuursraportage 2021 met de zienswijzen vast met dank aan de 
medewerkers voor hun inspanningen. 
 
 

 
 

4. Ter informatie 
a. Opdrachtbevestiging Baker Tilly controle jaarrekening 2021 Werkzaak 

Het AB heeft kennis genomen van de opdrachtbevestiging. 
 

b. AB memo Huisvesting Poppenbouwing Geldermalsen 
Het AB heeft kennis genomen van het memo. 
 

 

 

5. Rondvraag en sluiting 
Dhr. Wiendels vraagt namens Neder-Betuwe of het klopt dat kosten voor de plannen 
voor de huisvesting Poppenbouwing geen begrotingswijziging opleveren. Mw. Boer 
antwoordt dat dat klopt. 
 
Dhr. Reuvers vraagt hoe de overdracht vorm te geven naar een nieuw Algemeen 
Bestuur en stelt een hei-dag voor. Mw. Boer antwoordt dat in het DB zal worden 
geagendeerd om te kijken wat handig is, mogelijk een hei-dag over de zomervakantie 
2022 heen. Actie DB. 
 
De voorzitter dankt allen en sluit de vergadering om 14.00 uur. 
 

 

   
Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Werkzaak Rivierenland 
op 9 december 2021. 
 
de secretaris,      de voorzitter, 
 
 
 
mevrouw E. Boer   MBA    de heer C. Stolwijk 


