Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van WerkSaam
Westfriesland van 12 juli 2017, gehouden in de vergaderruimte van WerkSaam
Westfriesland te Hoorn.

Aanwezig:

Afwezig:

1.

mw. J. de Jong
dhr. B. Tap
dhr. D. te Grotenhuis
dhr. G. Besseling
dhr. B. Nootebos
dhr. J. Munnik
dhr. R. Heijtink
mw. E. Deutekom
dhr. H. Nederpelt
mw. A. van Langen
dhr. D. Luyckx
dhr. J. Baas
mw. C. v.d. Pol
dhr. W. Bijman
mw. D. Gelinck
mw. M.J. Dölle

Hoorn
Drechterland
Stede Broec
Opmeer
Medemblik
Enkhuizen
Koggenland
Manager B&JZ
Algemeen directeur

dhr. E. Papadopoulos

Opening: 10.40 uur
Mevrouw De Jong opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Zij biedt haar
excuses aan voor de verlate aanvang van de vergadering. De heer Papadopoulos is afwezig
wegens familieomstandigheden.
Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur is het punt “Thema’s en kaders
beleidsplan WerkSaam Westfriesland” niet aan de orde gekomen. Besloten wordt om
agendapunt 8 “Analyse uitkeringsbestand Westfriesland 2016” te vervangen door genoemd
onderwerp.
Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda van deze vergadering vastgesteld.

2a.

Vaststelling verslag vergadering d.d. 9 maart 2017
Het algemeen bestuur besluit het verslag van 9 maart 2017 ongewijzigd goed te keuren en
vast te stellen.

2b.

Vaststelling besluitenlijst, ontleend aan dit verslag
Het algemeen bestuur besluit de besluitenlijst van de vergadering van 14 december 2016
ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Met betrekking tot 3m. is men van mening dat dit geen zaak is voor het algemeen bestuur.
Alle leden van het algemeen bestuur hebben persoonlijk een brief ontvangen, evenals de
leden van de cliëntenraad en het managementteam. Mevrouw Dölle licht toe dat de interne
vertrouwenspersoon heeft gesproken met de heer Tieken. Een en ander is positief
afgerond.
De leden van het algemeen bestuur zijn van mening dat de ingekomen stukken van de
cliëntenraad bestemd zijn voor het dagelijks bestuur.
De ingebrachte zienswijzen worden behandeld bij de desbetreffende vast te stellen
documenten.

4.

Vaststellen concept jaarrapportage 2016 en resultaatbestemming 2016
De heer Nederpelt meldt dat het lastig is dat de heer Papadopoulos niet aanwezig is, omdat
de resultaatbestemming een belangrijk punt is.
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De zienswijzen op alle voorliggende documenten worden per gemeente toegelicht:
Mevrouw Deutekom (gemeente Opmeer) meldt dat de raad van de gemeente Opmeer
instemt met de jaarrapportage 2016, maar gezien de omvang van de weerstandscapaciteit
niet akkoord gaat met het voorstel resultaatbestemming en verzoekt om dit resultaat terug
te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.
De raad van de gemeente Opmeer geeft een positieve zienswijze af ten aanzien van de
ontwerpbegroting 2018 en adviseert om in de begroting 2019 een totaaloverzicht op te
nemen van de inzet van re-integratiemiddelen.
Mevrouw Van de Pol (gemeente Koggenland) deelt mee dat de raad van de gemeente
Koggenland instemt met de jaarstukken 2016 en de bestemming van het rekeningresultaat
in een bestemmingsreserve “vermindering bijdrage gemeenten”. De raad vraagt in de
jaarrapportage 2017 de financiële risico’s te splitsen in een deel voor WerkSaam en een
deel voor de deelnemende gemeenten met onderbouwing. Hiernaast vraagt de raad de
totale lasten van WerkSaam zichtbaar te maken in de paragraaf “financiering”. Verder
verzoekt de raad een overzicht op te nemen waarin per gemeente de rijksbijdrage naar
soort is uitgesplitst en waaruit blijkt welk bedrag de deelnemende gemeente extra bijdraagt
in de verschillende taken van WerkSaam.
Over de begroting 2018 heeft de raad besloten een positieve zienswijze uit te spreken. De
raad adviseert om:
- bij de prestatie-indicatoren ter vergelijking de jaarcijfers uit de meest recente
jaarrekening op te nemen;
- een overzicht op te nemen van de inzet van de re-integratiemiddelen
(uitvoeringskosten, tekort Wsw, plustaken en de overige per gemeente);
- normeringscijfers af te spreken met betrekking tot de financiële kengetallen;
- een jaaroverzicht op te nemen van de bijdrage per deelnemende gemeente;
- een overzicht op te nemen van de verdeelsleutel van de uitvoeringskosten en hoe deze
zich verhoudt ten opzichte van het voorgaande jaar;
- een overzicht van de opbouw van de kosten van overhead in de meerjarenbegroting op
te nemen;
- de opname van kengetallen conform het BBV;
- in de eerstkomende begroting een uitgebreide onderbouwing te geven waarom een
hogere gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is.
De heer Te Grotenhuis (gemeente Drechterland) meldt dat de raad van de gemeente
Drechterland een positieve zienswijze afgeeft op de jaarstukken 2016, waarmee de
gemeenteraad akkoord gaat om het positieve jaarresultaat toe te voegen aan de
“bestemmingsreserve ter vermindering bijdragen gemeenten”.
De raad geeft tevens een positieve zienswijze af op de voorjaarsnota 2017, waarmee de
gemeenteraad de financiële effecten van de voorjaarsnota 2017 van WerkSaam wil laten
verwerken in de najaarsnota 2017 van de gemeente.
Ten aanzien van de begroting 2018 adviseert de gemeenteraad van Drechterland:
- een nadere onderbouwing te geven van de risico’s en duidelijk aan te geven welke
risico’s bij WerkSaam horen en welke bij de deelnemende gemeenten;
- om in de begroting 2018 de bepalingen van het BBV op te nemen;
- om de financiële kengetallen door het algemeen bestuur vastgestelde referentiewaarden
op te nemen.
Mevrouw Van Langen (gemeente Medemblik) meldt dat de gemeenteraad van Medemblik
heeft besloten in te stemmen met de jaarrekening 2016. Zij gaan echter niet akkoord met
de voorgestelde resultaatbestemming en wil het resultaat terug laten vloeien naar de
deelnemende gemeenten.
Met betrekking tot de voorjaarsnota 2017 is besloten deze vast te stellen en akkoord te
gaan met de wijziging van de begroting 2017 en de wijziging van de investeringsbegroting.
De raad geeft een positieve zienswijze op de begroting 2018 en spreekt complimenten uit
over het document dat in korte tijd is opgeleverd. Er zijn duidelijk verbeteringen
aangebracht, die de leesbaarheid vergroten. WerkSaam heeft ook de belangrijkste
wijzigingen van het BBV doorgevoerd.
Voor de inzichtelijkheid van de begroting van volgend jaar geeft de raad een aantal
verbeterpunten, te weten:
a. Een totaal overzicht opnemen over inzet re-integratiemiddelen: uitvoeringskosten,
tekort Wsw, plustaken en overige per gemeente.
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b.
c.
d.
e.

Normeringscijfers afspreken over financiële kengetallen.
Kan een meerjarenoverzicht worden opgenomen van de bijdrage van de deelnemende
gemeenten.
Kan een overzicht worden toegevoegd van de verdeelsleutel van de uitvoeringskosten
en hoe die zich verhoudt met het vorige begrotingsjaar.
Kan een overzicht worden opgenomen over de opbouw van de overheadkosten in de
meerjarenraming.

De heer Nootebos (gemeente Stede Broec) meldt dat de raad instemt met de
jaarrapportage 2016 en het positieve resultaat binnen WerkSaam wil houden.
Er is een positieve zienswijze afgegeven op de voorjaarsnota 2017, waarmee de
gemeenteraad de financiële effecten van de voorjaarsnota 2017 van WerkSaam wil laten
verwerken in de najaarsnota 2017 van de gemeente.
Ten aanzien van de begroting 2018 sluit de gemeenteraad van Stede Broec zich aan bij de
punten zoals benoemd bij de gemeente Drechterland.
De heer Baas (gemeente Enkhuizen) zegt dat de raad van de gemeente Enkhuizen een
positieve zienswijze afgeeft op de jaarstukken 2016 van WerkSaam Westfriesland. De
gemeenteraad stemt niet in met de voorgestelde resultaatbestemming, maar
stelt voor om het positieve jaarresultaat terug te laten vloeien naar de gemeente.
De raad geeft een positieve zienswijze af op de voorjaarsnota 2017 van WerkSaam
Westfriesland, waarmee de gemeenteraad de financiële effecten van de voorjaarsnota 2017
van WerkSaam wil laten verwerken in de begroting 2017 van de gemeente.
De raad geeft een negatieve zienswijze af op de conceptbegroting 2018 vanwege het niet
verwerken van de kaderbrief participatiebudget 2018 en het feit dat er in de
conceptbegroting geen beleidsvoornemens zijn opgenomen voor het alsnog openen van
een loket op lokaal niveau.
Mevrouw De Jong (gemeente Hoorn)meldt het volgende over de zienswijze van de raad op
de jaarrapportage 2016:
a. gezien de omvang van de aanwezige weerstandscapaciteit niet akkoord gaat met de
resultaatbestemming maar verzoekt dit resultaat terug te laten vloeien naar de
deelnemende gemeenten;
b. WerkSaam Westfriesland verzoekt de risico’s voor de benodigde weerstandscapaciteit
duidelijker te onderbouwen;
c. WerkSaam Westfriesland verzoekt de paragraaf Financiën aan te vullen met een tabel
met de totale lasten van WerkSaam Westfriesland zodat een correcte berekening kan
worden gemaakt van de weerstandscapaciteit;
d. WerkSaam Westfriesland verzoekt om uitvoering te geven aan de verzoeken die zijn
genoemd onder 1 a tot en met 1c gelet op het feit dat het verzoeken betreft die
herhaaldelijk zijn gedaan.
De raad van de gemeente Hoorn heeft de volgende zienswijze op de begroting 2018
afgegeven, waarmee de raad WerkSaam Westfriesland:
a. verzoekt de indexering van de gemeentelijke bijdrage en de verdeelsleutel voor de
uitvoeringskosten inzichtelijk te maken en dit ook op te nemen in een
meerjarenoverzicht en hierbij aangeven waarom er een hogere gemeentelijke bijdrage
nodig is;
b. adviseert een nadere onderbouwing te geven van de risico’s en duidelijk aan te geven
welke risico’s bij WerkSaam Westfriesland horen en welke bij de deelnemende
gemeenten;
c. verzoekt het overzicht over de opbouw van de overheadkosten uit te breiden naar een
meerjarig overzicht;
d. verzoekt om aan te geven wat WerkSaam Westfriesland specifiek kan en (extra) gaat
doen voor vergunninghouders
e. verzoekt om verbetering in de realisatie van de couleur locale.
f.
stelt voor het re-integratiemiddel flextensie af te schaffen.
g. Een jaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek in te stellen. Dit punt wordt inhoudelijk
meegenomen naar de vergadering van het dagelijks bestuur om daar te bespreken.
Verder wordt voorgesteld de stelpost op het budget BUIG (Bundeling Uitkeringen
Inkomensvoorzieningen Gemeenten) van € 1,145 mln en de stelpost van de bedrijfsvoering
van WerkSaam van € 353.501 in te zetten ter dekking van de te verwachten tegenvallers.
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Resumerend zijn de gemeenteraden van Hoorn, Medemblik, Opmeer en Enkhuizen niet
akkoord met het voorstel in de jaarrapportage 2016 om het resultaat onder te brengen in
de bestemmingsreserve en verzoeken dit resultaat terug te laten vloeien naar de
deelnemende gemeenten.
De heer Nederpelt doet het dringende verzoek om de jaarrekening vast te stellen zoals
gepresenteerd. Hiernaast kan dan bij de voorjaarnota 2017 worden besloten het resultaat
terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Indien dit advies niet wordt
gevolgd moet de accountant opnieuw aan de slag en deze zal een nieuwe
accountantsverklaring moeten afgeven. Uitvoeringstechnisch is dit lastig, zeker gezien de
eis van de Provincie om de stukken voor 15 juli a.s. aan te moeten leveren.
Het bestuur discussieert over het vaststellen van de jaarrapportage 2016. Mevrouw Van de
Pol vindt dat tijdens het opstellen van de volgende jaarrapportage rekening moet worden
gehouden met de ingediende zienswijzen. Zij is van mening dat het voorstel volgend jaar
op een andere manier moet worden ingebracht.
De heer Tap merkt op dat het algemeen bestuur de jaarrekening kan vaststellen. De heer
Nederpelt fungeert als penningmeester en hij gaat voor pragmatiek. Mevrouw Deutekom
heeft moeite met het voorstel van de heer Nederpelt en vindt dat de rol van lid van het
algemeen bestuur niet goed is in te vullen als dit besluit niet kan worden genomen bij
vaststelling van de jaarrapportage. De heer Nootebos vindt het ook moeilijk, hij steunt elke
vorm van pragmatisme, maar legt zich neer bij de meerderheid. De meeste raden vinden
dat het resultaat terug moet naar gemeenten. Ook gezien de brede discussie inzake verlies
van grip op de gemeenschappelijke regelingen. Richting de raden moet een goed
gemotiveerde reactie op de zienswijzen worden bericht.
Het algemeen bestuur besluit om met in achtneming van de zienswijzen de jaarrapportage
2016 vast te stellen. Het algemeen bestuur besluit het gerealiseerde resultaat ad
€ 468.000 niet toe te voegen aan de “bestemmingsreserve ter vermindering bijdrage
gemeenten”, maar terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.
5.

Vaststellen concept Voorjaarsnota 2017
Met inachtneming van de zienswijzen wordt de Voorjaarsnota 2017 conform concept
vastgesteld.

6.

Vaststellen concept Ontwerpbegroting 2018
De zienswijzen van de gemeenteraden zijn besproken bij agendapunt 4.
De begroting voldoet aan de BBV-voorwaarden en de belangrijkste wijzigingen zijn
doorgevoerd.
De door de raden ingediende zienswijzen worden meegenomen in de begroting 2019.
De heer Baas licht toe dat vanwege het niet realiseren van het lokaal loket te Enkhuizen de
begroting wordt afgewezen door de raad van de gemeente Enkhuizen.
De heer Te Grotenhuis merkt op dat de adviezen van de gemeenteraad van Drechterland
logischerwijze kunnen worden verwerkt in de begroting 2019.
De heer Nootebos merkt op dat de begroting 2018 op 15 juli a.s. moet zijn ingediend bij de
provincie. In de najaarsnota of in de loop van het jaar kunnen aanpassingen worden
ingediend/verwerkt.
In de brief aan de colleges van de deelnemende gemeenten worden de zienswijzen
overgenomen en wordt gemeld dat wordt onderzocht hoe een en ander wordt verwerkt. De
beleidsmatige aspecten worden behandeld door het dagelijks bestuur.
Met betrekking tot het amendement van de gemeente Enkhuizen inzake het lokaal loket
wordt opgemerkt dat in de vergadering van het dagelijks bestuur van heden morgen
hierover een besluit is genomen. De heer Baas vindt dat ook het algemeen bestuur hiervan
op de hoogte moet worden gebracht, omdat de brief was gericht aan het algemeen
bestuur. Mevrouw De Jong zegt toe de leden van het algemeen bestuur van de resultaten
op de hoogte te brengen.
Het algemeen bestuur besluit de ontwerpbegroting 2018 conform concept en met
inachtneming van de zienswijzen vast te stellen.

7.

Intrekken beleidsregel “Krediethypotheek, pandrecht en geldlening”
Het algemeen bestuur besluit de beleidsregel “Krediethypotheek, pandrecht en geldlening”,
zoals vastgesteld op 5 februari 2015, in te trekken.
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8.

Thema’s en kaders beleidsplan WerkSaam Westfriesland
Mevrouw Vogelpoel licht de thema’s en kaders van het beleidsplan middels een presentatie
toe. De volgende opmerkingen worden gemaakt:
- Met betrekking tot de mogelijkheid om bij uitzonderingssituaties de kostendelersnorm
tijdelijk niet toe te passen wordt gevraagd waar de grens ligt om deze toe te passen.
Hierbij dient te worden geredeneerd vanuit de inhoud. Moet de kostendelersnorm toe
worden gepast op vergunninghouders. Als de kostendelersnorm bijvoorbeeld drie
maanden niet wordt toegepast, is de woonsituatie nog niet opgelost. Dit is geen
structurele oplossing.
- Het is een bewuste keuze om wel MBU toe te passen. Deze beleidskeuze wordt in het
plan onderbouwd.
- WerkSaam is bezig met capaciteitsuitbreiding van handhaving. Handhaving wordt
ingezet als middel en beschreven in het beleidsplan.
- Mevrouw Van de Pol zegt dat vanuit de raad het onderwerp tegenprestatie is genoemd.
Zij is zelf bij een congres geweest. Er is daadwerkelijk iets mogelijk op dit gebied maar
zit op de rand van verdringing. Ze denkt dat er een tussenweg te bewandelen is.
- De heer Te Grotenhuis vindt vrijwilligerswerk ook een mooie tegenprestatie.
Mevrouw De Jong ondersteunt het uitgangspunt dat mensen graag actief willen zijn.
- Over de minimale verhaalsbijdrage en verhaal voor niet-erkende kinderen, is de vraag
om hoeveel mensen het gaat en of de uitvoeringskosten niet hoger zijn dan de
opgelegde verhaalsbijdrage. Dit wordt nog uitgewerkt.
De heer Te Grotenhuis spreekt zijn complimenten uit. De onderwerpen Business
intelligence en vluchtelingen worden goed besproken. Mevrouw De Jong vindt dat er ook
iets mag worden genoemd over sollicitatieplicht. Er is goed geluisterd naar de input. De
heer Luyckx is blij met de lijn om beter samen te werken met de gebiedsteams.

9.

Rondvraag
Mevrouw Deutekom vraagt of er nog is gereageerd naar aanleiding van de negatieve
column in de krant. Mevrouw Dölle antwoordt dat er een positief persbericht is uitgegaan
met verspreiding van de stukken voor de vergadering van het algemeen bestuur. Dit stuk
is in ieder geval geplaatst in het Noordhollands dagblad.
Mevrouw Van Langen vindt de analyse uitkeringsbestand Westfriesland 2016 een mooi
stuk. Het geeft veel inzicht en biedt achtergrondinformatie, en is ook aanleiding voor veel
vragen. Afgesproken wordt dit stuk niet actief naar de gemeenteraden te brengen.

10.

Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 11.40 uur.

Mariëlle Hester, managementassistente
Hoorn, juli 2017
Gewijzigd/ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 14 december 2017.
De vicevoorzitter,

De directeur,

D. te Grotenhuis

M.J. Dölle
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