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1. Opening
Het openbare deel van de vergadering wordt door de voorzitter om 14.10 uur geopend.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
De heer Van Eijk meldt dat de conceptjaarrekening voor het volgende AB-overleg op 11 april
geagendeerd wordt. Er is een kans dat de conceptjaarrekening vertraagd aangeleverd wordt in verband
met een lopend dossier dat van invloed kan zijn op de cijfers.
Mevrouw Koster deelt mee dat de raad van Bergen naar verwachting komende donderdag het
coalitieprogramma presenteert en de dinsdag erna het nieuwe college installeert. Naar alle
waarschijnlijkheid zal zij dezelfde portefeuille houden.
4. In- en uitgaande post
De in- en uitgaande stukken zoals vermeld in de bijlage worden voor kennisgeving aangenomen.
5. Verslag en actielijst Algemeen Bestuur
a. Verslag Algemeen Bestuur openbaar d.d. 13 december 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
b. Actielijst Algemeen Bestuur openbaar d.d. 13 december 2018
De actiepunten zijn afgehandeld en komen te vervallen.
6. Kadernota 2020
a. Kadernota 2020 en zienswijzen, inclusief bijlagen
De voorzitter licht toe dat er in zijn raad discussie is gevoerd. Eens te meer is gebleken hoe snel de
kadernota onjuist kan worden gelezen en geïnterpreteerd. Fracties vroegen zich af waarom de nota geen
dekkende meerjarenbegroting heeft en hoe het kan dat iedere begroting in het meerjarenperspectief
identiek is. Hierdoor wordt duidelijk dat een bedrijf als WNK anders is dan bijvoorbeeld de GGD. Hij stelt
voor om bij de volgende kadernota duiding te geven aan hoe raadsleden het stuk moeten lezen.
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Mevrouw Koster vindt, naar aanleiding van het hoofdstuk Hoofddoelstellingen, dat de tekst in de
kadernota ver afstaat van hetgeen is besproken in de opdrachtformulering en in de communicatie over
de toekomst. Zij acht dit onwenselijk.
De heer Reijven zegt dat de kadernota al was opgesteld, voordat deze gesprekken zijn gevoerd.
De heer Binnendijk vindt het verstandig om de kadernota van WNK gescheiden te houden van de
bestuurlijke ontwikkelingen.
De voorzitter stelt voor om nu vast te leggen dat het AB de kadernota vaststelt, echter met een verwijzing
naar wat er gaande is en dat de werkgroep, met dezelfde leden als het aanwezige bestuur een
veranderingsproces heeft geformuleerd en in gang heeft gezet.
Gezien het feit dat er besluitvorming is over de pilots, vindt mevrouw Koster het juist om preciezer aan te
geven dat het AB wil anticiperen en te laten zien dat men verandering beoogd. Het is minder statisch dan
nu in de kadernota staat.
De heer Verbruggen zegt dat in de zienswijzen staat dat men wil preluderen op een toekomstige
samenwerking tussen HALte Werk, de BUCH en WNK. Dat zou een reden zijn om de kadernota aan te
passen. Hij stelt voor om in de kadernota op te nemen dat er actief toegewerkt wordt naar de
doelstelling. De raden geven dit namelijk zelf aan. Naar de raden kan gecommuniceerd worden dat het
AB, na het lezen van de zienswijzen, dit onderdeel heeft toegevoegd aan de kadernota. De aanwezigen
vinden dit een goed voorstel.
De heer Tromp zegt dat de Kadernota is vastgesteld, dat de zienswijzen niet leiden tot aanpassingen in de
nota, maar dat zij worden opgenomen in de begroting. Deze discussie kan eveneens worden toegevoegd
aan de conceptbegroting 2020.
De heer Van Eijk licht toe dat er voorheen direct op zienswijzen werd gereageerd. Nu heeft de zienswijze
effect op de begroting, dus is het volgens hem beter om in de conceptbegroting een tekst toe te voegen.
De voorzitter zegt dat men in principe nu nog de kadernota mag wijzigen, omdat er reactie op zienswijzen
is. Dit doet het AB nu niet, maar het neemt er kennis van en geeft er reactie op. Men hoeft er ook niet
mee terug naar de raden. Hij vraagt de heer Van Eijk om een tekstvoorstel te doen en ter kennisgeving
rond te sturen. Actie: secretaris
b. Besluit vaststelling op reactie zienswijzen
Besluit:
de reactie op de zienswijzen van de deelnemende gemeenten, zoals beschreven in de notitie d.d.
19 februari 2019 met kenmerk D19.004/WvE, vast te stellen.
c. Besluit vaststellen kadernota
Besluit:
de Kadernota 2020 vast te stellen conform voorstel en verzoekt de directie van WNK
Personeelsdiensten een conceptbegroting voor 2020 op te stellen.
7. Begroting 2019
a. Notitie d.d. 14 februari 2019
b. Besluit notitie Begroting 2019
Besluit:
a. de notitie Begroting 2019 d.d. 14 februari 2019 met kenmerk D19.008/Itr vast te stellen;
b. conform het advies van het Dagelijks Bestuur met betrekking tot de begroting 2019 de gebruikelijke
route te volgen en, na de publicatie van de Meicirculaire Gemeentefonds op 1 juni 2019, de
gemeenteraden op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen bij WNK via een kwartaalrapportage.
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8. Risico-inventarisatie
a. Notitie Risico-inventarisatie 2018
De heer Verbruggen zegt blij te zijn dat er realistische planningen en risico’s genoemd worden. Er moet
wel rekening worden gehouden met deze risico’s in de begroting 2020 en verder.
b. Risico-inventarisatie 2018
Mevrouw Koster is gewend dat er ook inzicht wordt gegeven in het managen van de risico’s. De heer Van
Eijk antwoordt dat dit in de beheersmaatregel terugkomt.
c. Besluit Risico-inventarisatie
Besluit:
de notitie Risico-inventarisatie 2018 d.d. 22 januari 2019 met kenmerk D19.002/Itr vast te stellen.
9. Arbeidsvoorwaarden ambtelijk personeel
a. Voorstel Wnra Aansluitingsovereenkomst
b. Aansluitingsovereenkomst VNG-Wnra
c. Besluit Aansluitingsovereenkomst VNG
Besluit:
Conform het voorstel Wnra Aansluitingsovereenkomst, een overeenkomst aan te gaan bij de VNG voor
het ambtelijk personeel in dienst van de GR-WNK, waarmee de GR-WNK zich verplicht om de cao
Gemeenten toe te passen vanaf 1 januari 2020.
10. Accountant
a. Notitie Managementletter 2018
De heer Verbruggen zegt dat het goed is om te constateren dat het in gebruik nemen van de software
met weinig problemen gepaard is gegaan. Hij geeft hiervoor zijn complimenten.
De heer Binnendijk merkt op dat de accountant meer opmerkingen had dan gewoonlijk, maar in overleg
is alles goed opgelost en geïmplementeerd.
b. Managementletter 2018 Deloitte
c. Annotatie d.d. 22 januari 2019 Managementletter 2018
11. Bedrijfsvoering
a. Managementcijfers (voorlopig) t/m december 2018
De voorzitter geeft zijn complimenten aan het management.
De heer Reijven vraagt naar de cijfers met betrekking tot de realisatie Beschut Werk. De heer Van Eijk
antwoordt dat het een cumulatief cijfer is, dus 62 groeit door naar 84.
Mevrouw Koster zegt dat het cijfer 62 minder wordt, omdat mensen met pensioen gaan of komen te
overlijden. Volgens de heer Van Eijk is dit juist, maar het eindgetal blijft 84. De getallen verschillen per
gemeente. Alkmaar ligt op schema en Castricum loopt wat achter. De rest zit ertussenin. Veel zaken
liggen buiten de invloedssfeer van WNK, zoals het UWV dat verantwoordelijk is voor de indicaties.
De heer Binnendijk zegt dat de gemeente Castricum twee personen heeft aangedragen en buiten WNK
om drie. Binnenkort gaat men in gesprek met de medewerkers en de UWV-beoordelaar om een beeld te
krijgen van de beoordeling. In zijn gemeente zijn er geen mensen van WNK binnen de organisatie
werkzaam. Dit dringt nu eindelijk ook bestuurlijk door. De eerste afspraken hierover staan al gepland met
de gemeentesecretaris en de burgemeester.
De voorzitter geeft zijn complimenten voor deze kering.
De heer Verbruggen wil graag vanuit Alkmaar ambtelijke ondersteuning aanbieden.

F:\2019\Bestuur 2019\20190411-AB\AB_20190411_06a Verslag openbaar 14 maart 2019.docx
29 maart 2019

3/6

VERSLAG
Algemeen Bestuursvergadering (openbaar)
14 maart 2019

Mevrouw Koster zegt dat in de gemeente Bergen veel mensen van WNK werkzaam zijn in de
dienstverlening. Deze werknemers zijn hier erg trots op. De heer Reijven vult aan dat ook de gemeente
Langedijk optimaal gebruikmaakt van WNK in het gemeentehuis.
b. Managementcijfers januari 2019 worden ter kennisgeving aanvaard.
12. Participatiebedrijf
a. Regionale samenwerking Participatiewet communicatiebericht
b. Besluit benoeming kwartiermaker
De voorzitter licht toe dat het bestuur een commitment heeft uitgesproken naar de kwartiermaker. Dit
moet geformaliseerd worden. Het is aan de BUCH- en de Halte Werk-organisatie om een besluit te
nemen.
Mevrouw Koster is van mening dat er moet worden vastgelegd dat de HAL- en de BUCH-gemeenten
hebben uitgesproken ook ambtelijk mee te werken aan het realiseren van de pilots. Er is gezegd dat men
capaciteit beschikbaar wil stellen.
De voorzitter stelt voor om aan het besluit toe te voegen, dat het commitment aan de pilots niet alleen
wordt gedragen door het voltallig bestuur, maar eveneens door alle colleges wordt gesteund. In Alkmaar
en Langedijk zijn afwijkende besluiten genomen, omdat men van mening is dat het toekennen van
ambtelijke ondersteuning bij de bevoegdheden ligt van WNK en Halte Werk, maar de colleges staan er
wel volledig achter.
Mevrouw Koster vult aan dat de gemeente Uitgeest heeft toegezegd mee te willen doen, ondanks dat
deze gemeente niet behoort tot de HAL- of BUCH-gemeenten, die samenwerken in WNK.
De heer Van Eijk acht het tijdsbeslag, gemoeid met de opdracht haalbaar. Het gaat om maximaal twee
dagen per week. Als opleverdatum is kwartaal vier van 2019 genoemd om te gaan afronden.
De heer Verbruggen vult aan dat het Plan van Aanpak in april a.s. komt. Eind april, begin mei kan er
gestart worden.
De voorzitter concludeert dat het AB het besluit neemt met de bovengenoemde toevoeging aangaande
ambtelijke ondersteuning vanuit WNK.
Mevrouw Koster zegt dat het DB bestuurlijk opdrachtgever is. In het overleg zijn uitgangspunten
geformuleerd over het gewenste resultaat en zij ziet deze graag terug in de opdracht.
Besluit:
de heer Willem van Eijk, algemeen directeur van WNK personeelsdiensten, te benoemen als
kwartiermaker voor een drietal pilots gericht op Mens in Beeld, Vergroten mogelijkheden
vergunninghouders en Creëren doorzettingsmacht en uitwisseling van kennis en ervaring rond een
integrale aanpak in complexe zaken waarbij de inwoner centraal staat, zoals beschreven in het
communicatiebericht Regionale samenwerking Participatiewet d.d. 28 februari 2019.
De aanwezige bestuursleden spreken uit, dat het commitment aan de pilots niet alleen wordt gedragen
door het voltallig bestuur, maar eveneens door alle colleges wordt gesteund.
13. Bestuurszaken
a. Voorzitterschap conform artikel 14 Wgr en artikel 12 GR-WNK
De voorzitter licht toe dat er een nieuwe voorzitter gekozen zal moeten worden, omdat dit zijn laatste
vergadering is. Hij heeft hierover met een aantal aanwezigen van gedachten gewisseld. Hij draagt graag
de heer Binnendijk aan als voorzitter. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.
b. Samenstelling Dagelijks Bestuur conform artikel 14 Wgr en artikel 12 GR-WNK
De voorzitter meldt dat zijn opvolger, de heer Bert Fintelman, heeft aangegeven de penningen te willen
doen. Vervolgens vraagt hij aan mevrouw Beens of zij de functie van vicevoorzitter wil vervullen.
De aanwezigen gaan akkoord met deze voorstellen.
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14. Rondvraag en sluiting
De heer Binnendijk zegt dat het verstandig is om een reactie te formuleren op het BAC-advies inzake het
overdragen van het totale SW-bedrag richting WNK.
Mevrouw Koster vindt het moeilijk te verteren dat SW-geld niet wordt ingezet voor SW.
De voorzitter denkt dat het goed is om een stuk voor te bereiden met principe-uitspraken.
De heer Reijven zegt dat men nu op factuurbasis werkt. Binnen het college zal het een andere discussie
zijn, omdat de middelen niet geoormerkt zijn. Ze zijn vrij te besteden.
De voorzitter concludeert dat dit onderwerp nu niet ter discussie op tafel ligt. Wellicht zal het voor de
volgende vergadering geagendeerd kunnen worden.
De heer Verbruggen merkt op dat men zich ervan bewust is dat er geld bij zal moeten in de toekomst. Dit
zou een van de oplossingsrichtingen kunnen zijn, waarbij ook de administratieve last wordt verlicht.
De heer Binnendijk zegt dat men verwacht dat de plus in de regio naar een min zal gaan. Dan zit er geen
rekensystematiek meer onder en zal er een soort solidariteitsprincipe onder moeten komen.
Mevrouw Koster zegt dat men er ook een bedrijfseconomisch principe onder kan leggen. Zij vindt het
bizar dat een uitvoeringsorganisatie in het leven is geroepen, terwijl men andere bedrijven inzet om
dezelfde taak te doen. Het zou beter zijn om een kwaliteitsgesprek te voeren met de
uitvoeringsorganisatie.
De heer Verbruggen stelt voor om aan de BAC te vragen om een inhoudelijke uitwerking voor te
bereiden, zodat men hierover op bestuurlijk niveau van gedachten kan wisselen. De aanwezige
bestuursleden vinden dit een goed voorstel. Actie: penningmeester
De heer Reijven zegt dat ook moet worden nagedacht hoe men omgaat met overschrijdingen.
Mevrouw Koster heeft begrepen dat er bij sommige ambtenaren een grotere neiging is om zaken buiten
het WNK om te organiseren. Hier zal het gesprek ook over gevoerd moeten worden.
De heer Tromp stelt voor om deze opdracht aan WNK en de BAC gezamenlijk te geven.
Mevrouw Koster zegt dat zij uit het Groene Hart komt en daar wordt al zes of zeven jaar heel succesvol
gewerkt met het model Kom binnen bij bedrijven-dag. Op één dag worden door organisaties zoals WNK
en Halte Werk werkzoekenden in contact gebracht met werkgevers die medewerkers zoeken. Ter
voorbereiding wordt er voor de potentiële medewerkers een dag georganiseerd. Ze vraagt zich af of dit
iets is voor WNK en Halte Werk. De aanwezigen vinden dit een goed idee.
De heer Van Eijk overhandigt namens de organisatie een bos bloemen aan de heer Oude Kotte en dankt
hem hartelijk voor alles wat hij voor WNK heeft gedaan. Hij is in 2014 aangetreden bij WNK in een
werkelijke chaos en heeft het als een van de bestuursleden weten op te lossen. Als bestuurder-voorzitter
heeft hij hier enorm veel aan bijgedragen.
De voorzitter zegt dat er ontzettend veel is gebeurd in de achterliggende jaren. Hij vindt het mooi om te
zien dat er een nieuw bestuur is dat positief werkt aan samenwerking, samengaan en
toekomstperspectief. Hij vraagt de bestuursleden om elkaar wat meer te geven en met name het
voordeel van de twijfel.
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Nadat er verder niets meer aan de orde is, wordt de vergadering door de voorzitter met een woord van
dank gesloten om 15.00 uur.

Alkmaar, 11 april 2019

……………………………
F. Binnendijk,
voorzitter

……………………………
W. van Eijk,
secretaris

F:\2019\Bestuur 2019\20190411-AB\AB_20190411_06a Verslag openbaar 14 maart 2019.docx
29 maart 2019

6/6

