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Aanwezig: Peter van Linden (voorzitter), Marjan Brethouwer (HHW-Langedijk), Renate
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(WNK Personeelsdiensten)
Afwezig met kennisgeving : Martin Stempher (Alkmaar)
Verslag/annotatie: Jim van Elst
Verslaglegging per toerbeurt: volgende keer door Martin
1. Opening / mededelingen.
Peter heet de leden van de BAC welkom, digitaal via Teams. In verband met de
pensionering eind november is dit voor Peter de laatste keer en neemt Marjan het stokje
over.
Mark Geerars heeft een andere functie binnen WNK aanvaard en zal geen zitting meer
hebben in de BAC. Sieb Mulder neemt deze taak over. Kort voorstelrondje.
Agenda wordt vastgesteld,
2. Verslag BAC 25 juni 2020, geen opmerkingen.
Verslag akkoord.
3. Agendastukken AB van 15 oktober 2020 – Estimates 2020
Naar aanleiding van de estimates over 2020 die Ivo voorafgaand deze vergadering aan
bestuur en BAC heeft doorgestuurd heeft Jim van Elst een reactie gegeven. Hij vindt het
niet juist dat de gehele rijksvergoeding voor de corona kosten voor de SW sector, die de
gemeenten in het Participatiebudget hebben ontvangen, 1-op-1 naar WNK gaat. Het
betreft algemene middelen voor de gemeenten en met deze totale vergoeding kan WNK
een winst begroten. Ivo meent dat WNK via de methode van p x q de prijs per SE kan
verhogen (geldende afspraak) waardoor de gehele vergoeding naar WNK wordt
overgemaakt. En een positief jaarresultaat voor WNK is ook belangrijk in deze tijden.
Deze standpunten wordt in de vergadering verder besproken en de diverse
mogelijkheden komen op tafel.
Advies BAC: De BAC gaat akkoord met het verhogen van de bijdragen van de gemeenten
aan WNK. We zien het belang van een positief resultaat voor WNK maar gaan er wel vanuit
dat een eventueel positief resultaat aan het eind van het jaar naar de gemeenten zal
terugvloeien en we zullen onze raden in hun zienswijzen hierop adviseren. Nu de corona
maatregelen weer verscherpt zijn kan dat weer tot extra kosten en dus een lager resultaat
voor WNK leiden.
4. Sluiting: Peter wordt bedankt voor het jarenlange voorzitterschap van de BAC en we
wensen hem veel geluk in komende periode.
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Volgende vergadering BAC: 3 december 2021, Raadhuis Heerhugowaard (indien mogelijk)
Actie Lijst
Actie
Planning BAC bijeenkomsten 2021
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