AB-vergadering d.d. 3 juli 2020
Bijlage agendapunt 04.1g

Verslag
Vergadering van Beleidsadviescommissie WNK Personeelsdiensten

datum vergadering
tijd
plaats

: Donderdag 25 juni 2020
: 09.00 uur – 11.00 uur
: Raadhuis van Heerhugowaard, vergaderruimte D1.10. Teams

deelnemers: Martin Stempher, Marjan Brethouwer, Renate Veldboer-Kortekaas, Jim van Elst, Peter
van Linden (Regio-gemeenten Alkmaar), Mark Geerars en Ivo Tromp (WNK Personeelsdiensten)
Afwezig met kennisgeving : Jos de Bruijn
Verslag/annotatie: Renate/Marjan (Langedijk)
Verslaglegging per toerbeurt: Heerhugowaard, BUCH, Langedijk, Alkmaar
1. Opening/mededelingen/actielijst
 Geen bijzonderheden
2. Verslag BAC d.d. 2 april 2020; naar aanleiding van
 Geen bijzonderheden
3. Agendastukken AB d.d. 2 juli 2020
- zienswijzen jaarrekening 2019
 Geen bijzonderheden


- zienswijzen begroting 2021
Er wordt gesproken over de zienswijzen en met name het deel waarin de raden vragen om
een begrotingswijziging van WNK. Besproken wordt dat dat niet gebruikelijk is bij WNK, nooit
gedaan wordt en dat de raden middels memo’s op de hoogte worden gehouden. Het staat
gemeenten vrij om hun raad nav de memo’s en de estimates een begrotingswijziging van de
eigen begroting voor te leggen.

Advies BAC: Het WNK niet vragen om een begrotingswijziging maar de gemeente en de raden
middels memo’s en de periodieke estimates op de hoogte gehouden. Geadviseerd wordt om de
estimates ook beschikbaar te maken voor de raden. Dit najaar de gemeenteraad via de estimate te
infomeren over de (financiële) effecten van het coronavirus voor de begroting van 2020 met een
doorkijk naar 2021.





Verder wordt gesproken over de effecten van Corona en de compensatie vanuit het rijk.
Vooralsnog is de 1e compensatie hoger dan de gecalculeerde verliezen. Blijkbaar werkt WNK
vooral in bedrijfstakken die minder onder de effecten van corona lijden zoals
groenvoorziening, pakketbezorging en schoonmaak. De laatste 2 nemen juist wat toe. Er komt
en tweede compensatieregeling maar de effecten daarvan zijn nog te onbekend om wat
zinnigs over te zeggen. Overigens wordt eea in de septembercirculaire verwerkt
Het onderzoek Berenschot wordt kort besproken maar geen bijzonderheden.
De afrekening van de jaarrekening 2019 volgt nog. De factuur wordt verstuurd in week 28.

4. Begrotingswijziging
effect coronamaatregelen op bedrijfsvoering/compensatie Rijk 90 milj (septembercirculaire)
 Zie 2e bullet hierboven
5. Nieuwe voorzitter BAC
 Aangezien Peter 4 dec met pensioen gaat moet er een nieuwe voorzitter komen. Peter’s
opvolger binnen de BUCH is er wel maar voorgesteld wordt om nu eens een andere
gemeente te vragen. Martin laat dit liever aan zich voorbij gaan. Aan Marjan de vraag of zij het
voorzitterschap op zich wil nemen.
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6. Rondvraag en sluiting


Hoewel het vergaderen op afstand kan hebben we toch een voorkeur voor de ‘ouderwetse’
manier. Hopelijk kan dat bij de volgende vergadering weer.

Volgende vergadering BAC:
- 7 oktober 2020 (AB 15 oktober 2020)
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