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Algemeen bestuur
I. Tromp
Reactie op zienswijzen Kadernota 2022
3 maart 2021

De kadernota 2022 is aangeboden aan onze deelnemende gemeenten met het verzoek om te komen tot
een zienswijze hierop. De zienswijzen zijn als volgt per gemeente gecombineerd met een reactie vanuit
WNK Personeelsdiensten.
Gemeente Alkmaar
De raad neemt kennis van de kadernota en ziet geen aanleiding voor het indienen van een
zienswijze ten aanzien van de kadernota 2022 van WNK Personeelsdiensten.
Gemeente Bergen
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2022 van de WNK.
Gemeente Castricum
WNK Personeelsdiensten verzoeken de nullijn te hanteren voor de kosten van de bedrijfsvoering voor
2022.
Reactie
Dit is niet mogelijk daar WNK Personeelsdiensten te maken heeft met indexeringen van leveranciers en
arbeidsvoorwaarden conform afgesloten cao’s. Onze dienstverlening aan klanten wordt echter ook
verhoogd met een vastgestelde indexering. Het is wel gelukt om de begrote bijdrage in het tekort terug te
brengen van 1,2 mln euro in de begroting 2021 naar € 915.000,- voor de begroting 2022. Daarmee wordt
indirect voldaan aan de zienswijze.
Gemeente Heerhugowaard & Langedijk
WNK het gesprek aan te laten gaan met de deelnemende gemeenten over hoe de GR WNK
Personeelsdiensten bij de invulling van de inhoudelijke doelstellingen kan meebewegen met de
financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende jaren voor staan.
Reactie
Gezien de recente reorganisatie en de huidige positie van WNK in de keten van werk en inkomen zien wij
geen mogelijkheden om hier nog verder in mee te bewegen dan nu al gebeurt. Wel is het mogelijk het
onverwachte positieve resultaat van 2020 te bestemmen voor toekomstige bijdragen in het tekort. De
signalen zijn immers dat er nog geen of nauwelijks rekening is gehouden met een winstuitkering vanuit
WNK Personeelsdiensten in de gemeentelijke jaarrekeningen. Echter met het verwachte tekort 2021 voor
WNK Personeelsdiensten is wel al rekening gehouden in de gemeentelijke begrotingen. Door het verwachte
tekort voor 2021 terug te dringen of te elimineren met een bestemmingsreserve, wordt de gemeentelijke
begroting voor 2021 en mogelijk nog verder ontlast.
Gemeente Heiloo
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2022 van WNK Personeelsdiensten.
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