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Verslag
Vergadering van Beleidsadviescommissie WNK Personeelsdiensten
Annotatie agenda AB WNK Personeelsdiensten d.d. 10 oktober 2019
datum vergadering : Woensdag 2 oktober 2019
tijd
: 11.00
plaats
: Stadhuis van Alkmaar,
Aanwezig: Martin Stempher (Alkmaar), Jos de Bruijn (Langedijk) Peter van Linden, Jim van
Elst (BUCH werkorganisatie), Lucienne Braaksma, Stef Winter (Heerhugowaard), Ivo Tromp,
Mark Geerars (WNK Personeelsdiensten)
Afwezig met kennisgeving : Linda Waltmann (Heerhugowaard)

Verslag/annotatie: Jim van Elst
Verslaglegging per toerbeurt: volgende keer door Jos de Bruijn (?)
1. Opening / mededelingen.
Martin heet de leden van de BAC welkom in Alkmaar en bedankt de leden voor het
verschuiven van de datum. Agenda wordt vastgesteld, geen mededelingen
2. Verslag BAC 27 juni 2019.
Verslag akkoord.
Naar aanleiding van het verslag:
In het advies van de BAC staat naar aanleiding van de WSW budgetten dat
het BAC geen advies geeft. Ambtelijk kan het BAC instemmen met een
bepaalde mate van solidariteit tussen gemeenten bij de afrekening, maar
bestuurlijk kunnen er verschillen van mening bestaan. Geconcludeerd wordt
dat het voorlopig bij afrekening op basis van P x Q blijft.
Advies BAC: Ambtelijk ondersteunen wij het solidariteitsprincipe voor de afrekening van
de WSW budgetten, maar door bestuurlijke afwegingen kunnen we niet eensluidend
adviseren.
3. Agendastukken AB van 10 oktober 2019
- Verslag 4 juli - agendapunten
Martin merkt op dat bij het punt ‘vaststellen agenda’ staat, dat de GR zal
worden aangepast (naar aanleiding van strijdige punten Wet op de GR en het
Reglement). Dit is echter een lang en ingewikkeld proces. Er vloeit geen bloed
uit omdat bovenliggende wetgeving, de Wgr, boven lagere regelgeving gaat.
Advies BAC: Nu niet de GR aanpassen maar dit punt mee te nemen bij een toekomstige
aanpassing van de GR.
-

Programmabegroting 2020
Er is een pas op de plaats gemaakt voor het versturen van de aangepaste
conceptbegroting 2020 én het memo met de estimates naar de raden. Met
name om de inhoud van de estimate. Deze estimate is nu komen te vervallen
waardoor toezending van de begroting kan plaatsvinden. Wel wordt door Ivo
een begeleidend memo geschreven, zonder cijfers 2019. Deze worden in de
gemeentelijke P&C producten verwerkt en in de risicoparagraaf opgenomen.

AB-vergadering (openbaar) d.d. 10 oktober 2019
Bijlage agendapunt 04.1b

Jim merkt op dat hij het een verwarrend proces vindt, als de begroting tijdens
het zienswijze proces wordt aangepast.
Advies BAC: Het AB te laten besluiten de aangepaste programmabegroting 2020 +
aangepast memo WNK zo spoedig mogelijk naar de gemeenteraden te sturen.
-

Planning agenda-onderwerpen WNK Bestuur
Martin vraag of deze agenda wel realistisch is, gezien de krappe tijdsplanning.
Ivo geeft aan dat dit in de regio zo afgesproken is en dat hij nu al bezig is met
de kadernota 2021, en dus met de begroting 2021. Martin vraagt hoe de
directie de toekomstige ontwikkelingen rond WNK in de kadernota wil
presenteren aan het AB. Ivo geeft aan dat dat lastig is. Hij stelt zijn stukken
naar eer en geweten op en het DB geeft aan hoe het uiteindelijk naar het AB
en de gemeenteraden gaat. AB leden hebben niet vooraf inzage.

Advies BAC: De planning agendaonderwerpen WNK Bestuur vast te stellen
4. Bestuurskosten
Peter spreekt de wens uit dat de bestuurskosten niet meer apart verrekend
worden na de afloop van het boekjaar en dat deze kosten eigenlijk gewoon in
het jaarrekeningresultaat moeten worden opgenomen. Ivo merkt op dat dit
historisch zo bepaald is en er toentertijd goede redenen voor waren. De leden
van de BAC geven dan ook het volgende advies:
Advies BAC: De bestuurskosten niet meer separaat af te rekenen maar in de jaarrekening op
te nemen.

5. Managementrapportage
Reeds besproken, geen verdere opmerkingen.
Sluiting

Volgende vergadering BAC: 5 december 2019, Raadhuis Heerhugowaard
ActieLijst (niet besproken)
Actie
Onderzoek rekenmodel t.b.v. ontwikkeling WSW
personeelbestand.
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