Verslag Bestuursvergadering Stichting Werk Raalte
16 oktober 2019

Aanwezig

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Verslag van 2 oktober 2019

Akkoord en vastgesteld.
3.

Begroting 2020-2023
Aktiepunten: fte tabellen toevoegen en Rijks- en Gemeentesubsidie splitsen, blijft staan.
Vanuit de - is advies geformuleerd omtrent de begroting. Er is onder andere
gesproken over;
• Volume (te hoog in relatie tot het PW bestand?)
• De hoogte van de tarieven. (Te hoog in relatie tot onze kandidaten?)
• Bevoorschotting vanuit de Gemeente is een aandachtspunt.

[ll] geeft aan dat er is gerekend met re@le aantallen, op basis van de afgelopen jaren.
Uiteraard wordt er ook 92!/59l6en naar een aanvaardbaar financieel resultaat.
Wat betreft volume kan - oak een beroep doen op kandidaten vanuit het UWV (met name
doelgroepregister).
Gezamenlik komen we tot de conclusie de begroting qua volg©. Ook
wordt het resultaat
aan epast aan het resultaat van de ----·
(In overleg met
).

IV

- geeft aan dat het goed is om in de toekomst binnen het College de verschillende
instrumenten / verdienmodellen van
eens breed te bespreken.
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4.

Communicatieplan / besluitvorming
Het plan is aangevuld met een (financiele)ting. Een en ander
toelich
is mooi samengevat en er
is een duidelijk organigram toegevoegd. - geeft aan bij pagina 3, let op bredere
doelgroepen.
- vraagt of het Bestuur autonoom kan beslissen over een naamswijziging. Hoe is dit
statutair geregeld? Tevens bestaat de behoefte om de impact op eerdere besluiten in kaart te
brengen.
- zal een memo opstellen met een voorgenomen besluit. Deze zal hij aan - sturen
zodat deze in B&W kan warden ingebracht.

{

5.

hear(clening 2018 (besluitvorming), is reeds in bezit.
-- is akkoord met de jaarrekening. De formele vaststelling kan warden uitgevoerd
door het ondertekenen van de opdracht bevestiging.
De betating van 2 ton vanun [Ell aan

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

[Ill a: [Ell or me: Ill

Volgend overleg
Het volgende overleg is op woensdag 13 november 2019.
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