AB-vergadering (openbaar) d.d. 11 april 2019
Bijlage agendapunt 05a

Verslag
Vergadering van Beleidsadviescommissie WNK Personeelsdiensten
Annotatie agenda AB WNK Personeelsdiensten dd. 4 april 2019
datum vergadering : Donderdag 4 april 2019
tijd
: 09.00 tot 11.00 uur
plaats
: Raadhuis van Heerhugowaard,
Aanwezig: Martin Stempher (Alkmaar), Jos de Bruijn (Langedijk) Jim van Elst (BUCH
werkorganisatie), Linda Waltmann (Heerhugowaard), Ivo Tromp, Jan Gerrit Goet (WNK
Personeelsdiensten)
Afwezig met kennisgeving : Lucienne Braaksma (Heerhugowaard), Marjan Brethouwer
(Langedijk), Peter van Linden (BUCH werkorganisatie), Mark Geerars (WNK
personeelsdienst) en Erwin Latuhihin (Langedijk)
Verslag/annotatie: Martin Stempher
Verslaglegging per toerbeurt: Linda Waltmann/Luciënne Braaksma daarna Jim van Elst
1. Opening / mededelingen.
Jim neemt de rol van voorzitter bij afwezigheid van Peter over.
2. Verslag BAC 15 maart 2019.
Verslag wordt feitelijk vastgesteld zodra dit naar het AB wordt gestuurd.
3. Agendastukken AB van 11 april 2019
- Begroting 2020
De wordt een tekort verwacht van €550.000,- Dit wordt niet gezien als een
gemeentelijke bijdrage. Het is een mogelijk te verwachten tekort bij WNK
personeelsdiensten. Er is sprake van een gemeentelijk bijdrage als het bestuur een
bedrag per eenheid (op dit moment mandagen) vooraf ter beschikking stelt. Dat is nu
niet gebeurt dus is een “bijdrage in het tekort” opgenomen in de begroting 2020.

Advies BAC: Indien in 2020 blijkt dat er een voorschot op het tekort bijgedragen moeten
worden, dit te doen conform art 23 van de GR.
Advies BAC: Onder vermelding van bovenstaande instemmen met begroting 2020.
-

Jaarrekening 2018
De jaarrekening is nog niet opgenomen in deze set vergaderstukken. Ivo Tromp ligt
toe dat er nog overleg met de accountant op casusniveau gevoerd wordt. Zijn
verwachting is dat er een positief saldo op het totale resultaat van +/- €70.000,- laten
zien. De verwachting is dat 5-4-2019 het jaarverslag 2018 verstuurd kan worden. Na
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goedkeuring door het bestuur zal de accountant een goedkeurende verklaring
afgeven.
Afspraak in BAC is dat indien noodzakelijk iedere portefeuillehouders geadviseerd
wordt. Deze evt. adviezen worden ambtelijk onderling per e-mail gedeeld en waar
nodig ook met portefeuillehouder.
Op basis van de mondelinge toelichting van Ivo Tromp m.b.t. het positieve resultaat
geeft het BAC het volgende advies mee:

Advies BAC: Het te verwachten positief resultaat gezien de verwachte toekomstige financiële
situatie storten in de algemene reserve van WNK personeelsdiensten.
-

Gemeentelijk zienswijzen
In de concept begroting 2020 die voorligt wordt op pgn. 16 van de vergaderstukken
(pgn 8 van de begroting 2020) gereageerd op de zienswijze die neergelegd zijn bij de
kadernota.
Het te verwachten nadeel van €1,2 mln is al teruggebracht met €650.000,- door een
intensieve verbinding aan te leggen tussen de verschillende uitvoeringsorganisaties
Het restant, €550.000,-, is grotendeels toe te schrijven aan de gevlogen van de
ontwikkelingen van de Rijksbijdrage en de CAO-WSW en het groter aantal mensen
dat aangewezen blijft op WNK als voorziening in de sociale zekerheid. De impact
hiervan is moeilijk financieel te sturen. Financiële aanpassing in mei of sept circulaire
in de loop van 2019 en 2020 op dit terrein zijn moeilijk in te schatten. Deze kunnen
een positief maar ook negatief effect hebben.

Advies BAC: Op de kadernota 2020 zijn zienswijzen geuit door de Raden. Deze zijn voorzien
van een reactie in de begroting 2020. Geadviseerd wordt nu geen zienswijze
op te stellen tbv de behandeling van de begroting 2020.
-

Voorbereiding bestuurlijk proces gemeenten
Afgesproken wordt dat Peter van de Linden en Martin Stempher een gezamenlijk nota
voor B&W en raadvoorstel opstellen.
Deadline voor Alkmaar is college van 30 april en Heerhugowaard van het 7 mei.
In de praktijk betekent dit aanleveren van de stukken op 23 april.

4. Stand van zaken onderzoek vorming Participatiebedrijf.
Mondeling wordt beschikbare informatie uitgewisseld en wachten de verdere
stappen af.
5. Managementrapportage
Er lijkt zich een ontwikkeling te zien dat er een overschot ontstaat op de ontwikkeling
van het WSW budget. Ivo Tromp geeft desgevraagd aan dat het budgetten zijn
gebaseerd op de septembercirculaire 2018. De verwachting is dat in de komende
meicirculaire 2019 het budget zal wijzigen.

Advies BAC: het BAC ondersteunt de stelling van Ivo Tromp om geen conclusies te
verbinden aan de gepresenteerde financiële verhoudingen tussen de
realisatie.
6. Rondvraag
Linda Waltmann informeert naar de stand van zaken met betrekking tot het Actiepunt
“WSW budget volledig in handen geven van WNK”. Het BAC ziet graag een notitie
t.z.t. tegemoet om hierop een integraal advies op te geven.

Sluiting
Het BAC bedankt Jan Gerrit Goet bijzonder voor zijn inzet, open opstelling en
verbindende factor tussen de ambtelijke organisaties het WNK. Hij heeft met zijn
advisering enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van het BAC en was altijd
beschikbaar om vragen, opmerkingen en adviezen te geven die bijgedragen heeft aan
goede ambtelijk advisering aan het bestuur van WNK.
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Volgende vergadering BAC: 27 juni 2019, vergaderruimte Heerhugowaard, achter kantine
ActieLijst
Actie
Onderzoek rekenmodel t.b.v. ontwikkeling WSW
personeelbestand.

Gereed
Q4
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