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Dienst).
Auteur

: H. Nijenhuis

1. Opening door de voorzitter
De heer Hoenderboom opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Ter vaststelling: conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 4 juli 2019
Ad.2. De heer Hemelman geeft aan dat de Belastingdienst heeft besloten dat de SDOA niet
belastingplichtig is voor de Vennootschapsbelasting.
Ad 5. De opmerking dat er ruimte in de begroting moet worden gecreëerd om een
bestemmingsreserve op te stellen is niet gemaakt door de heer Hoenderboom.
Afgesproken wordt dat indien er sprake is van een extra AB of DB vergadering alleen punten worden
besproken waarvoor de extra vergadering is ingelast. De verslagen zullen worden geagendeerd in de
reguliere vergadering.
3. Ter vaststelling: Werkgeverschap nieuw Beschut Werk: oprichting Besloten
Vennootschap;
Op 28 maart is het Werkgeverschap Nieuw Beschut Werk besproken in de vergadering van het AB en
is het voorgenomen besluit genomen om per 1 oktober 2019 een Besloten Vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid op te richten om het werkgeverschap nieuw Beschut te regelen. Door
diverse ontwikkelingen is de beoogde oprichting van de Besloten Vennootschap uitgesteld tot 1 april
2020. Door SWB is de Dienstverleningsovereenkomst ‘Payrolling Beschut Werken’ beëindigd per 31
december 2019. Hierdoor kunnen vanaf 1 januari 2020 aflopende tijdelijke dienstverbanden niet
verlengd worden. Door het DB is besloten om voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 april 2020 een
nieuwe intermediair in te schakelen. Mevrouw Schepers vraagt of de extra kosten gedekt zijn. De heer
Hemelman geeft aan dat de kosten meegenomen worden in de eerste bestuursrapportage 2020 voor
zover dit niet uit het bestaande re-integratiebudget gedekt kan worden.
Het Algemeen Bestuur besluit als volgt:
Het Algemeen Bestuur accepteert dit gevolg en besluit het ontwerpbesluit “Werkgeverschap
nieuw Beschut Werk: oprichting Besloten Vennootschap door te leiden naar de colleges en
vervolgens naar de gemeenteraden van de gemeente Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk
met als startdatum 01-04-2020 (i.p.v. 01-10-2019)
4. Ter vaststelling: Projectopdracht en collegevoorstel “Samen aan het stuur”;
Mevrouw Sasse en mevrouw Abbink sluiten aan voor dit onderwerp.

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om het Algemeen Bestuur te adviseren in te stemmen met model
2 uit het Radarrapport en in te stemmen met het Collegevoorstel voor implementatie “Samen aan het
stuur”.
De heer Teselink geeft aan dat in de vergadering van het Dagelijks Bestuur gesproken is over de
implementatie en dan voornamelijk over de communicatie. Op 18 november 2019 wordt een
gemeenschappelijke raadsledenbijeenkomst georganiseerd, waarbij de kernboodschap gepresenteerd
moet worden vanuit de inwoner en het perspectief dat daarbij hoort. Tevens heeft het Dagelijks
Bestuur geconstateerd dat 2020 geen jaar van stilstand moet worden. Daar waar mogelijk zal al
volgens de nieuwe lijn gewerkt moeten worden.
Mevrouw van Haaren adviseert om de raadsbijeenkomst goed voor te bereiden. De heer Hoederboom
geeft aan dat dit ook zo opgepakt zal worden.
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur is besproken wanneer de diverse Ondernemingsraden
betrokken moeten worden bij het proces. Op dit moment wordt een koers bepaald. Hieruit kunnen
organisatiewijzigingen ontstaan. Op dat moment zullen de diverse ondernemingsraden ingeschakeld
moeten worden om advies uit te brengen. Afgesproken wordt dat de Ondernemingsraden wel nu al
geïnformeerd zullen worden over de ontwikkelingen.
De heer Bonsen heeft geen opmerkingen.
Zowel mevrouw van Haaren als mevrouw Schepers geven aan positief over de ontwikkeling te zijn,
maar dringen wel aan op versnelling.
Mevrouw Sasse geeft aan dat deze versnelling al in gang is gezet. In de vergadering van het Dagelijks
Bestuur is het procesvoorstel aan de orde geweest. Het eerste strategisch overleg heeft inmiddels
plaatsgevonden.
De heer Teselink geeft aan dat het Dagelijks Bestuur akkoord is met de implementatieopdracht, maar
dat uitdrukkelijk gekeken moet worden naar wie zorg draagt voor de inkoopprocedure van de
projectleider. Het voorstel zal op dit punt nog worden aangevuld.
Het Algemeen Bestuur besluit als volgt:
1. In te stemmen met model 2 uit het Radarrapport
2. In te stemmen met het collegevoorstel voor implementatie “Samen aan het stuur”; één
uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomen in het Sociaal Domein
5. Ter besluitneming: Werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen (cao
niet-gemeenten);
Het Algemeen Bestuur besluit om per 1 januari 2020 lid te worden van de nieuwe
werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten)
onder de opschortende voorwaarde dat de gemeenteraden geen wensen en bedenkingen ten
aanzien van dit besluit inbrengen en de Cao niet-gemeenten te hanteren vanaf 1 januari 2020.
6. Ter besluitvorming: Vervanging werkplekken en telefonie;
Het Algemeen Bestuur besluit een krediet van € 250.500 beschikbaar te stellen voor de tot
vervanging van werkplekken en telefonie en het reeds beschikbaar gestelde krediet van €
75.000 voor vervanging van beeldschermen eveneens aan te wenden voor deze
vervangingsinvestering.
7. Ter vaststelling: Het normenkader ten behoeve van de accountantscontrole van het
dienstjaar 2019;
Het Algemeen Bestuur besluit het normenkader ten behoeve van de accountantscontrole van
het dienstjaar 2019 vast te stellen.
8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
9. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering.
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Volgende vergadering Algemeen Bestuur: donderdag 19 december 2019 om 09.00 uur
Actiepuntenlijst
Volgnummer, datum AB
Onderwerp
Toezegging/gereed/ retour in de
vergadering/agendapunt
AB vergadering van (=datum).
28-03-2019
Marktconformiteit gelieerde
19-12-2019
ondernemingen-afstemming
belastingdienst
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