BESLUITENLIJST vergadering dagelijks bestuur van 14 september 2017



Het verslag van de vergadering van 12 juli 2017 wordt ongewijzigd goedgekeurd
en vastgesteld.



De besluitenlijst van de vergadering van 12 juli 2017 wordt ongewijzigd
goedgekeurd en vastgesteld.



Het dagelijks bestuur stemt in met het voorstel beschut werk.



Besloten wordt de gewijzigde re-integratieverordening conform concept ter
vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.



Besloten wordt de beleidsregel “Flextensie” vast te stellen.



Het dagelijks bestuur besluit het algemeen bestuur voor te stellen:
1. Het normeren van het opdrachtvolume voor gemeentelijke opdrachten op € 3.1
miljoen en een jaarlijkse prijsindexatie die is vastgelegd in de regioafspraken GR’en en
een evaluatie van de regeling na drie jaar.
2. Het laten meetellen van omzet uit gemeentelijke opdrachten die:
a. aansluiten op de taakvelden van WerkSaam;
b. geschikt zijn voor de inzet van de doelgroep die WerkSaam bedient.
3. Het hanteren van de huidige verdeelsleutel voor bepaling van het normbedrag per
gemeente.
4. Een bonus/malus bepaling met een malus als het opdrachtbedrag onder de norm ligt,
waarbij de gemeente 50% van het verschil betaalt en een bonus naar rato van
gerealiseerde omzet indien de toegevoegde waarde hoger is dan begroot.



Besloten wordt de basis bewerkersovereenkomst vast te stellen.



Het dagelijks bestuur staat positief ten opzichte van het meedoen aan de
aanbesteding inzake het uitvoeren van werkgeverstaken ten behoeve van Swmedewerkers voor de gemeenten Waterland en Edam-Volendam. Dit betreft
alleen het verrichten van backofficewerkzaamheden zonder beleidsadvies.



Besloten wordt in te stemmen met het afschaffen van de doorbetaalde pauzes. Het
dagelijks bestuur besluit een projectgroep op te richten voor het opstellen van de
voorwaarden en vervolgens de praktische uitwerking daarvan onbetaalde pauzes in te
voeren.



De volgende vergadering van het dagelijks bestuur wordt gehouden op 12 oktober
2017 om 09.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn.

Hoorn, september 2017
Mariëlle Hester, managementassistente
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