Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van WerkSaam
Westfriesland van 14 maart 2019, gehouden in de vergaderruimte van WerkSaam
Westfriesland te Hoorn.

Aanwezig:
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mw.
mw.
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mw.
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mw.

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

Afwezig:

dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

B.
G.
B.
H.

1.

Tap
Besseling
Nootebos
Nederpelt

Opening: 10.00 uur
De heer Te Grotenhuis opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De
heren Tap, Besseling, Nootebos en Nederpelt zijn met kennisgeving afwezig.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2a.

Vaststelling verslag vergadering d.d. 13 december 2018
Het algemeen bestuur besluit het verslag van 13 december 2018 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 13
december 2018 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Er worden geen mededelingen gedaan.
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. De herziene
publicatie van de Regietafel ‘Goverance in Noord-Holland Noord’ is volgens de
heer Posthumus aangevuld met de naam van een gemeente.
Bij de ingekomen stukken zat alleen de Mot ie van de gemeenteraad van
Enkhuizen. In de begeleidende mail is gemeld dat de gemeenten Stede Broec,
Drechterland en Enkhuizen een positieve zienswijze geven op de kadernota 2020
WerkSaam. Deze motie is niet echt van toepassing op de kadernota WerkSaam
2020, maar geeft aan hoe de gemeente Enkhuizen nieuw beleid in de kadernota’s
vanaf 2021 wil zien. De Regietafel evalueert of richtlijnen voldoende zijn nageleefd
en of het beoogde resultaat wordt bereikt. De toelichting op nieuw beleid is daar
onder andere onderdeel van.
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4.

Bespreken zienswijzen en vaststellen Kadernota 2020
Mevrouw Groot spreekt haar complimenten uit over de Kadernota. De motie van
de gemeenteraad van Enkhuizen is in lijn met de voorschriften van de Regietafel
om in het vervolg meer inhoud aan de kadernota te geven.
Alle lopende zaken hoeven niet in de Kadernota worden opgenomen, wel de
nieuwe zaken.
De heer Posthumus is voorzitter van de Regietafel en vraagt naar het
eigenaarschap van de zienswijze. Als de raden wordt gevraagd naar een
zienswijze wordt door een ambtenaar van desbetreffende gemeente een advies
aan het college geschreven. Vervolgens wordt het advies voorgelegd aan de
gemeenteraad. De raad accepteert deze doorgaans. De heer Posthumus wil graag
het eigenaarschap vestigen bij de raad, daar waar het eigenaarschap ook hoort .
Die rol moet veel nadrukkelijker gevoeld worden door de raden. De heer Luyckx
denkt dat het weerstand oproept bij sommige raden. Mevrouw Al Mobayed denkt
dat ze juist meer invloed hebben op deze manier. De heer Posthumus denkt dat
het juist om het proces gaat, hoe haal je als gemeenschappelijke regeling
informatie op bij de raden en omgekeerd: hoe informeer je als
gemeenschappelijke regeling de raden. Opgemerkt wordt dat WerkSaam bij het
opstellen van het beleidsplan 2018-2021 informatie heeft opgehaald bij de
colleges en de raden. Ook is WerkSaam bij veel raadsvergaderingen waarin de
begroting wordt besproken aanwezig om vragen te beantwoorden.
Het algemeen bestuur besluit de Kadernota 2020 conform concept vast te stellen.

5.

Presentatie door de heer E. Stam van het UWV
De heer Stam wordt van harte welkom geheten en krijgt de gelegenheid zijn
presentatie ‘Uitdagingen op de arbeidsmarkt Noord-Holland Noord 2019’ toe te
lichten. De heer Stam is arbeidsmarktadviseur voor het UWV in Noord-Holland
Noord.
De aanwezigen ontvangen de presentatie per mail. De heer Stam verzoekt de
presentatie niet verder te verspreiden.
De heer Stam wordt bedankt voor zijn bijdrage en verlaat de vergadering.

6.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7.

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

Mariëlle Hester, managementassistente
Hoorn, maart 2019
Gewijzigd/ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering v an 11 juli 2019.
De voorzitter,

De directeur,

D. te Grotenhuis

M.J. Dölle
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