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1. Opening / mededelingen.
Martin Stempher neemt de rol van voorzitter bij afwezigheid van Peter van Linden over.
Agendapunt WSW-budget wordt toegevoegd aan de agenda van het AB (agendapunt 6).
2. Verslag BAC 4 april 2019.
Verslag akkoord.
3. Agendastukken AB van 4 juli 2019
- Conceptbegroting 2020
De conceptbegroting is behandeld in alle raden al dan niet voorzien van
zienswijzen. De effecten van de mei- circulaire moeten hierin echter nog in
verwerkt worden. Dit betekent een correctie naar lager negatief resultaat van
€ 110.000,--. Het AB bestuur had op het initiatief van WNK ingestemd met het
corrigeren als gevolg van de toen verschenen circulaire. Het vervelende was
dat de eerste versie van meicirculaire ook een fout bevatte.
Er is evenwel sprake van enige onduidelijkheid over de vraag of het verwerken
in de begroting zomaar kan of dat het toch met een begrotingswijziging moet
worden gecorrigeerd.
Advies BAC: Conform eerdere AB-besluit instemmen met begroting 2020.
-

Conceptjaarrekening 2018
Eveneens behandeld in alle raden. De jaarrekening wordt ongewijzigd
aangeboden ter vaststelling aan het AB. Naar verwachting een hamerstuk.

Advies BAC: Akkoord
-

Mandaatregeling 2019
Directiestatuut 2019
Mandaatregeling 2019

Mark Geerars licht toe een gemeentelijke juridische reactie te hebben ontvangen,
voor de Archiefverordening en de beheerregeling is echter het VNG model
verordening gevolgd. Bovendien is er advies ingewonnen voor alle stukken,
waaronder het Regionaal Archief Alkmaar. Een groot deel van de adviezen zijn
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overgenomen, zeker v.w.b. de Mandaatregeling en het Directiestatuut. Gezien de
inzet van de juristen zal hij puntsgewijs zorgvuldig reageren op het doorwrochte
advies van mw. Y. Rep en collega’s en aan hun toesturen..Martin Stempher stuurt
Mark de emailadressen toe. De voorzitter bedankt Mark voor het vroegtijdig
toesturen van de stukken, zodat de BAC-leden de tijd hebben gekregen om
inhoudelijk te reageren. Mochten de gemeenten na lezing toch nadrukkelijk de
stukken gewijzigd willen zien zal er een modus gevonden moeten worden om dit
toch mogelijk te maken.
Advies BAC: Ingestemd wordt met het advies van de WNK. Mocht echter de reactie op het
gemeentelijke juridische advies aanleiding geven om toch te willen vasthouden aan het
gemeentelijke juridische advies dan zal alsnog aanpassing mogelijk moeten zijn.
- WSW budget (nagekomen agendapunt)
Het voorstel is geagendeerd naar aanleiding van een vraag vanuit het algemeen
bestuur, waarom niet alle WSW middelen beschikbaar worden gesteld. Het algemeen
bestuur heeft de toenmalige penningmeester gevraagd dit uit te werken samen met
het BAC en WNK. Het voorstel is gebaseerd op het solidariteitsprincipe. O.b.v.
omgevingsanalyse blijkt dat de meeste WSW-bedrijven het volledige WSWsubsidiebedrag ontvangen. Dat is bij het WNK niet gedaan mede gebaseerd op het
destijds opgezette bedrijfsplan. De situatie is inmiddels gewijzigd en het Rijk rekent
immers met ander percentages. Naar verwachting blijft er niet altijd een surplus over.
Advies BAC: Is uiteindelijk aan het bestuur om te bepalen.
4. Managementrapportage
Ivo Tromp licht toe dat de meicirculaire keer op keer aanleiding geeft tot
budgetonduidelijkheid. Er kan feitelijk geen goede planning (begroting) op
worden gemaakt. In die zin is er wat voor te zeggen om de scheiding
programmakosten en uitvoeringskosten te hanteren zoals het geval is bij
Haltewerk. De schommeling vindt dan plaats in de gemeentelijke begrotingen.
Ook wordt voor de volledigheid besproken dat in het vervolg tussentijdse
voorstellen van het WNK (mail W.van Eijk) ook in de cc naar de BAC gaan.
Ivo zal dit opnemen met Willem.
Advies BAC: Kennisnemen

5. Rondvraag
- Jim van Elst spreekt zijn verwondering uit over de aangenomen motie van de
gemeente Alkmaar “Duwtje in de goede richting”. In de motie wordt gesproken
over samenvoeging van Halte Werk, De BUCH Werkorganisatie en WNK. Er is
geen sprake van samenvoeging met de BUCH Werkorganisatie, wel
samenwerking. Martin licht toe dat P.Verbruggen de motie ontraden heeft.
Desalniettemin is de motie aangenomen. Aangeraden wordt de behandeling van
de raad terug te kijken.
- aangenomen. Aangeraden wordt de behandeling van de raad terug te kijken.
- Ivo Tromp meldt dat de stukken de volgende dag om 12.00 uur worden
verzonden. Het korte verslag van de BAC zal tijdig worden aangeleverd.
- Volgende vergadering wordt op verzoek van Martin Stempher verzet naar 2
oktober om 11.00 uur in Alkmaar. Uitnodiging volgt.
Sluiting
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Volgende vergadering BAC: 2 oktober 2019, vergaderruimte Alkmaar
ActieLijst
Actie
Onderzoek rekenmodel t.b.v. ontwikkeling WSW
personeelbestand.

Gereed
Q4
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