AB-vergadering (openbaar) d.d. 14 maart 2019
Bijlage agendapunt 04.1i

Verslag
Vergadering van Beleidsadviescommissie WNK Personeelsdiensten
Annotatie agenda AB WNK Personeelsdiensten dd. 14 maart 2019
datum vergadering : Donderdag 7 maart 2019
tijd
: 09.00 tot 11.00 uur
plaats
: Raadhuis van Heerhugowaard, ruimte achter kantine.
deelnemers: Martin Stempher, Peter van Linden, Jim van Elst, Linda Waltmann, Erwin
Latuhihin (Regio-gemeenten Alkmaar) en Mark Geerars (m.geerars@wnk.nl), Ivo Tromp, Jan
Gerrit Goet (WNK Personeelsdiensten)
Afwezig met kennisgeving : Lucienne Braaksma, Marjan Brethouwer, Jos de Bruijn

Verslag/Annotatie
Verslag/annotatie: Erwin Latuhihin
Verslaglegging per toerbeurt: Martin Stempher (ev), Linda Waltmann/Luciënne Braaksma en
Jim van Elst
1. Opening / mededelingen.
Kascommissie bestaat uit 2 personen. Vanuit de BUCH is dat Jim van Elst. Vanuit de
HAL gemeenten heeft Stef Winter dat meerdere jaren gedaan. Het verzoek ligt er sinds
januari voor een nieuw afgevaardigde. Alkmaar gaat opnieuw bezien of zij hiervoor
capaciteit kan/ wil leveren. Zodra hierover meer bekend is geeft Martin dit rechtsreeks
door aan Mark.
2. Verslag BAC 6-12-2018.
Verslag wordt feitelijk vastgesteld zodra dit naar het AB wordt gestuurd. Voortaan hoeft
“vaststelling verslag” niet meer te worden geagendeerd. Wat nog moet gebeuren naar
aanleiding van het verslag komt op actielijst.
3. Actiepunten BAC
Actie 1 – Nadere uitwerking waarover voortaan 60% wordt berekend als
onbekend is hoeveel het deel klassieke re-integratie bedraagt. In de recente
bijlage van de Meicirculaire staan evenwel de bijdragen nog vermeld.
Ivo verwacht dat de rekensystematiek zal blijven bestaan. Hoewel eerder juist
werd gedacht dat vanwege de beleidsvrijheid, de gemeenten voortaan zelf de
inzet van het budget moeten bepalen (en dus hoeven de gemeentelijke
bijdragen niet meer in de circulaires bekend gemaakt te worden), is niet de
verwachting dat de wethouders Participatie de hiervoor beschikbare middelen
anders willen besteden.

Advies BAC: Zolang de gemeentelijke bijdragen via de circulaire worden bekend gemaakt,
deze bedragen overeenkomstig aanwenden. Elk jaar wordt opnieuw bezien of de circulaire
deze bedragen bekend maakt.
Actiepunt 2 – Tekst risicoparagraaf bezien in gemeentelijke begrotingen.
Op dit moment verschilt per gemeente de wijze waarop risico’s worden
berekend. Dat kan leiden tot lastige/ ingewikkelde discussies tijdens
raadsbehandeling over wat risico’s precies inhouden. Een mogelijkheid is om
voor de deelnemende gemeenten een standaard tekst te maken. Andere optie
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is om een gezamenlijke uitwerking bij de werkgroep bovenregionaal verbonden
partijen neer te leggen.

Advies BAC: Eenduidig bepalen risico’s door de werkgroep bovenregionaal op laten pakken.
Actiepunt 3 – WSW budget volledig in handen geven van WNK. Het AB wil
daarover in 2019 besluit nemen.
Op grond van rapportage is de verwachting dat bij gemeenten in 2019
financiële middelen overblijven. Daarmee zou het berekende begrotingstekort
deels gedempt kunnen worden.
WNK geeft aan dat de voornaamste oorzaak van het voorziene tekort op het
WSW budget komt doordat het rijk rekent met uitstelpercentages (incl. tijdelijke
contracten), terwijl de werkelijke uitstroom lager is. Het is niet of het rijk het
ontstane tekort gaat repareren.

Advies BAC: Voorgesteld besluit is dat de verschillende gemeenten overeenkomstig het
solidariteitsbeginsel in 2019 het volledige WSW budget beschikbaar stellen ter dekking van
het begrotingstekort WNK.
Straks wordt bij de behandeling van de WNK begroting dan aan de gemeenteraden het
voorgesteld besluit voorgelegd om de WNK begroting 2020 vast te stellen, plus het besluit
om het volledige WSW budget beschikbaar te stellen.
4. Agendastukken AB van 14 maart 2019
- pag. 47 » BAC gaat er niet van uit dat de tekst in het verslag wordt aangepast. Maar dat
wordt bedoeld om de tekst in de Kadernota te herzien.
- pag. 65 » De toelichting op het negatief bedrijfsresultaat van € 1,2 mln is dat door
intensievere samenwerking het tekort wordt terug gebracht met €650.000 naar €550.000.
De bedoeling is dat de participatie-detacheringen €650.000 opbrengt, uitgaande van 300
participatiebanen. Het risico is/ blijft dat er niet/ onvoldoende geschikte arbeidscapaciteit
in de bestanden aanwezig is (incl. pilots) om deze banen in te vullen.
Vraag is hoe moet het dienstverleningsmodel er uit zien waardoor WNK als
uitvoeringsorganisatie wel levensvatbaar kan zijn. Het WNK geeft aan dat anders naar dit
vraagstuk moet worden gekeken; welke doelstelling spreken we af en hoeveel geld heb
je daar als gemeente voor over.
Het lijkt er op dat de samenwerking gaat om gewoon het bedrijfsmodel uit te voeren en
€650.000 te realiseren. Dat is weliswaar de pilot maar het eigenlijke doel is/ moet zijn om
mensen mee te laten doen en deel te laten uitmaken van de samenleving. Liefst door
werk, maar er zijn ook andere mogelijkheden zoals vrijwilligerswerk, dagbesteding,
beschutwerk, jongeren, statushouders, etc..
- pag. 66 » Ten aanzien van de structurele oplossing door integrale uitvoering licht de
WNK toe dat de Participatiewet een integrale aanpak beoogd; er zijn middelen ten
behoeve van re-integratiewerk, en vanuit de BUIG is er een inverdieneffect op het
gedeelte dat mag worden behouden. De uitvoering is evenwel opgesplitst, waardoor dit
financiële effect niet wordt gehaald.
Met deze alinea wordt bedoeld “integrale uitvoering van de Participatiewet en niet
versnipperd”. Er staat niet dat dat de oplossing alleen kan worden bereikt door één
uitvoeringsorganisatie in de regio.
- pag. 70 » Voorgesteld wordt om de werkwijze voort te zetten dat gemeenteraden
worden geïnformeerd via kwartaalrapportage. En niet door middel van een (tussentijdse)
begrotingswijziging.
Advies BAC: Ondersteunen voorgestelde werkwijze.
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- pag. 71 » notitie risico-inventarisatie 2018. De WNK maakt op begrotingsbasis een
risico-inventarisatie, met daarbij een overzicht hoe de verdeling is per individuele
gemeente. Begrotingstechnisch zou de WNK feitelijk een Algemene Reserve moeten
aanhouden ter grootte van het risico. Maar afgesproken is dat de individuele gemeenten
dat bedrag gezamenlijk op de balans aanhouden.
Advies BAC: Instemmen met de wijziging van de risico-inventarisatie.
- pag. 91 » voorstel Wnra/ Aansluitingsovereenkomst. De strekking is: CAR/ UWO wordt
omgebouwd tot een gemeente cao. Aangezien de WNK geen lid van de VNG is, is een
Aansluitovereenkomst nodig. De WNK wil de overeenkomst ondertekenen en aangaan.
Advies BAC: Instemmen met voorgesteld advies.
- pag. 125 » bedrijfsvoering, managementcijfers. Resultaat december hebben de
gemeenten in hun jaarrekening verwerkt. Dat wil zeggen een reservering opgenomen om
te delen in het tekort.
5. Stand van zaken onderzoek vorming Participatiebedrijf.
Zie onder Agenda AB

6. Managementrapportage
Zie onder Agenda AB

7. Rondvraag en Sluiting
- volgende week zijn de cijfers/ resultaat beschikbaar WNK
Volgende vergadering BAC: 4 april 2019, vergaderruimte Hhw, achter kantine
ActieLijst
Actie

Gereed
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