Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van WerkSaam
Westfriesland van 13 december 2018, gehouden in de vergaderruimte van
WerkSaam Westfriesland te Hoorn.

Aanwezig:

dhr. D. te Grotenhuis (voorzitter) Drechterland
mw. K. Al Mobayed
Hoorn
dhr. B. Nootebos
Stede Broec
mw. L. Groot
dhr. R. Tesselaar
Opmeer
dhr. H. Nederpelt
Medemblik
dhr. D. Kuipers
dhr. D. Luyckx
Enkhuizen
dhr. W. Bijman
Koggenland
mw. D. Gelinck
Manager B&JZ
mw. A. Witte
Manager P&C
mw. M. Dölle
Algemeen directeur

Afwezig:

dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

1.

B. Tap
A. Kalthoff
G. Besseling
R. Posthumus

Opening: 10.00 uur
De heer Te Grotenhuis opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in
het bijzonder de heer Verreijen. De heer Verreijen is voorzitter van de
cliëntenraad van WerkSaam Westfriesland en krijgt de gelegenheid zich kort voor
te stellen. De cliëntenraad ontvangt altijd de uitnodiging voor de vergadering van
het algemeen bestuur. De leden van de cliëntenraad hebben twee keer per jaar
een vergadering met een vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur. Dit zijn
constructieve overleggen. De leden van de cliëntenraad gaan door het jaar heen
bij verschillende doelgroepen op bezoek. Hiervan wordt een verslag gemaakt en
deze wordt dan besproken in de vergadering met het dagelijks bestuur. De
cliëntenraad is er voor de cliënten en de Wsw-medewerkers/Beschut Werkers. Alle
gemeenten zijn vertegenwoordigd met uitzondering van Opmeer. De heer
Tesselaar is hiervan op de hoogte en er wordt aan gewerkt.
Agendapunt 9 ‘Presentatie Greenlab’ vervalt. Met inachtneming van deze wijziging
wordt de agenda vastgesteld.

2a.

Vaststelling verslag vergadering d.d. 12 juli 2018
Per abuis staat mevrouw Groot ook genoemd bij de aanwezigen. Haar naam dient
alleen bij de afwezigen te staan.
Met inachtneming van deze wijziging besluit het algemeen bestuur het verslag van
12 juli 2018 goed te keuren en vast te stellen.

2b.

Vaststelling besluitenlijst, ontleend aan dit verslag
Het algemeen bestuur besluit de besluitenlijst van de vergadering van 12 juli 2018
ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Er worden geen mededelingen gedaan.
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De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Er zijn geen
bijzonderheden te melden.
4.

Vaststellen Najaarsnota 2018 en derde kwartaalrapportage 2018
Mevrouw Witte geeft een korte toelichting op de Najaarsnota 2018. Deze is
samengevoegd met de derde kwartaalrapportage. Financieel gaat het redelijk
goed. De BUIG-budgetten zijn voldoende met uitzondering van de gemeente
Koggenland. De bedrijfskosten zijn binnen begroting gebleven. De extra
€ 188.000 die we in de Voorjaarsnota hebben gevraagd en als gevolg van
zienswijze in de reserve hebben verwerkt, hebben we door incidentele baten niet
hoeven aanspreken. De prestaties lopen goed in de pas met uitzondering van de
preventiequote voor jongeren.
Volgens de voorschriften van de Regietafel zou de Najaarsnota niet aan de raden
gezonden hoeven worden. De gemeenschappelijke regelingen sturen alleen nog
maar de kadernota, begroting en de jaarrekening voor een zienswijze naar de
gemeenteraden. De heer Bijman vindt de Najaarsnota echter een goed document
om de raden te informeren.
De leden van het dagelijks bestuur vinden dat ze zich moeten houden aan de
afspraken met de Regietafel. De heer Nederpelt merkt op dat we ook moeten
zorgen dat de raden goed geïnformeerd blijven. Het is aan de wethouders
(colleges) zelf om de najaarsnota ter informatie aan de gemeenteraden te zenden,
eventueel samen met of in de vorm van een informatienota.
De heer Luyckx vraagt naar de status van de Regietafel. In de brief van 23 juli
2018 van de Regietafel inzake het besluit informatievoorziening door
Gemeenschappelijke Regelingen staat dat in 18 gemeenteraden van NoordHolland Noord het besluit is genomen ter verbetering van de
informatievoorziening van de gemeenschappelijke regelingen.
De heer Bijman merkt op dat in de Najaarsnota staat dat de kosten voor de Wsw
gedekt worden vanuit het re-integratiebudget en vindt dat voor deze keer een
mooie pragmatische oplossing. Hij vindt dat geld wel moet worden ingezet
waarvoor het bedoeld is. Mevrouw Witte licht toe dat de reden is dat de subsidie
voor de Wsw fors is afgenomen. Dit gebeurt sinds 2015 zo, omdat anders een gat
ontstaat bij de toegevoegde waarde. Alleen het tekort op de Wsw subsidie wordt
uit het re-integratiedeel betaald.
Het algemeen bestuur besluit de Najaarsnota 2018 en de derde
kwartaalrapportage 2018 conform concept vast te stellen.

5.

Vaststellen Normenkader Rechtmatigheid 2018
Mevrouw Witte licht toe dat het Normenkader Rechtmatigheid nu geactualiseerd
is. Die geactualiseerde versie is gelijk aan de systematiek van de gemeenten. De
besluiten van het dagelijks bestuur zijn niet opgenomen, die van het algemeen
bestuur wel.
Het algemeen bestuur besluit het Normenkader Rechtmatigheid 2018 conform
concept vast te stellen.

6.

Vaststellen kredietfaciliteit 2019
Het algemeen bestuur besluit met de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten te Den
Haag overeen te komen, dat het voor het jaar 2019 op te nemen kort krediet tot
een maximaal mogelijk volgens de BNG vastgesteld bedrag, van € 1.000.000 is.
Daarnaast wordt er een intradaglimiet afgesproken met de BNG van € 4.800.000.

7.

Wijziging ‘Reglement van orde van het algemeen bestuur’
Dit punt heeft geen verdere toelichting nodig.
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Het algemeen bestuur besluit het ‘Reglement van orde van het algemeen bestuur’
conform concept vast te stellen.
8.

Presentatie RPA (in aanwezigheid van mevrouw S. Smit en de heer B. Verweij)
Dit agendapunt komt aan het eind van de vergadering aan de orde.
De heer Verweij en mevrouw Smit worden hartelijk welkom geheten. Ze lichten
aan de hand van een presentatie de stand van zaken toe over het RPA.
De heer Te Grotenhuis merkt op dat in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord
18 gemeenten zijn vertegenwoordigd. Onze gemeenten hebben WerkSaam. Hij
vraagt of ze dat in andere (sub)regio’s ook hadden moeten bedenken. Mevrouw
Smit antwoordt dat bij de start van het RPA 18 gemeenten aanhaakten, dat was
lastig. Nu hebben zij via de vertegenwoordiger van de subregio’s een stem in de
stuurgroep, dat is makkelijker schakelen. Het werkt transparant en praktisch.
Mevrouw Smit vervolgt dat de gemeente Alkmaar in gesprek is over een
vergelijkbaar participatiebedrijf.
De heer Verweij vraagt of er nu al zaken belangrijk zijn voor het RPA in relatie tot
de nieuwe afspraken die gemaakt zijn in het Pact van Westfriesland. De heer
Nederpelt adviseert contact op te nemen met de heer Van der Horst van de
gemeente Hoorn. Het is belangrijk dat de regionale arbeidsmarktagenda aansluit
bij de subregionale agenda’s. De regionale arbeidsmarktagenda wordt een
ontwikkelagenda, waarmee betrokken partijen aan de slag kunnen.
Het convenant dat in oktober is ondertekend bevat de basisafspraken voor zeven
jaar, vanwege alle ontwikkelingen, tussentijdse evaluaties en bijstellingen. Juist
ook om op korte termijn acties te hebben, maar ook op de lange termijn.
Momenteel hebben we te weinig mensen in de zorg, bouw, onderwijs etc. hier kun
je nu al op sturen.
De heer Nederpelt vraagt of het RPA de financiering rond krijgt. Mevrouw Smit
antwoordt dat de basis gefinancierd kan worden vanuit de basisfinanciering. Er
wordt gekeken hoe het geld zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet met minder
middelen.
De ESF-gelden gaan eraf. Mevrouw Smit is bezig met en lobby om bij het
Ministerie gelden los te krijgen.
Een belangrijke rol van het RPA is werkgevers verbinden. Het WSP wordt steeds
meer één mond en gaat die rol pakken. Het is een heel goed voorbeeld en de
verbinding zie je hier steeds meer terug. Het WSP wordt de arbeidsbemiddelaar
van de regio, die moet herkenbaar zijn voor de werkgever.
De heer Verreijen mist de cliëntenvertegenwoordiging in het plaatje van het RPA.
Mevrouw Klijnsma stimuleerde het destijds om te kijken of de cliëntenraad ook
vertegenwoordigd kan worden in de RPA’s. Het betreft dan meer ‘praten met’ dan
‘praten over’ cliënten. Mevrouw Smit zegt dat de bereidheid er is, maar dat dit
nog geeffectueerd moet worden op de een of andere manier. Ze gaat kijken hoe
ze in contact kunnen treden met de diverse cliëntenraden.
Mevrouw Smit en de heer Verweij verlaten onder dankzegging de vergadering.

9.

Presentatie Greenlab
Deze presentatie wordt gegeven tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur
in januari.

10.

Mogelijk verzoek van gemeenten ter uitvoering van extra taken
De gemeente Koggenland heeft een verzoek ingediend om extra werkzaamheden
uit te voeren door middel van het intensiveren van re-integratietaken (project
‘Maatwerk Re-integratie). De gemeente Koggenland stelt extra middelen
beschikbaar, het past binnen het takenpakket en WerkSaam kan het uitvoeren.
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Deze extra taak belemmert de andere activiteiten niet. De heer Nederpelt vindt
dat we het project goed moeten monitoren zodat andere gemeenten hiervan
kunnen leren.
De heer Nootebos vindt het proces van aanvragen van een extra taak niet
eenvoudig. Het staat wel zo omschreven in de gemeenschappelijke regeling. Er
kan dan niet snel worden geschakeld, want het algemeen bestuur besluit in deze
en vergadert maar enkele keren per jaar. Mocht de situatie zich voordoen, kan zo
nodig een vergadering van het algemeen bestuur worden georganiseerd.
Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met het verzoek van de gemeente
Koggenland om het project ‘Maatwerk re-integratie’ uit te voeren.
De heer Luyckx bedankt alle aanwezigen voor een goed afgelopen jaar en spreekt
de wens uit volgend jaar zo verder te gaan. Hij verlaat om 10.30 uur de
vergadering.
11.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

12.

Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 11.00 uur.

Mariëlle Hester, managementassistente
Hoorn, december 2018
Gewijzigd/ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 14 maart
2019.
De voorzitter,

De directeur,

D. te Grotenhuis

M.J. Dölle
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