Besluitenlijst Algemeen Bestuur Werkorganisatie
Duivenvoorde
Datum

16-12-2020

Tijd

17:00 - 17:15

Locatie

Via Teams

Voorzitter

Ch. Aptroot

Aanwezigen

Ch. Aptroot, P. de Bruijn, M. Cramwinckel, A.R. de Graaf, T. Kemper, C. KlaverBouman, L. de Lange, H. Oppatja, L. de Ridder, H. Schokker, E. Spil, K.
Wassenaar en I. Zweerts de Jong en Denise Bouwer.

Toelichting

AB Besluitenlijst dd 16 dec 2020 wordt vastgesteld in het AB van 6 april 2021.
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Opening en mededelingen
Voorzitter Aptroot opent de vergadering om 17.00 uur. Er hebben zich geen
toehoorders gemeld voor deze digitale AB vergadering en de vergadering wordt
opgenomen.
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AB Besluitenlijst dd 6 okt 2020
Besluit
AB Besluitenlijst dd 6 okt 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Normenkader 2020 WODV (Z/20/039134)
Besluit
Het Algemeen Bestuur stelt vast:
- het geactualiseerde normenkader ten behoeve van de accountantscontrole van de
jaarrekening 2020 en de rechtmatigheidsverantwoording.
- de verantwoordingsgrens voor fouten voor de rechtmatigheidsverantwoording van
het Dagelijks Bestuur te stellen op 1%.
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OTO proces stand van zaken
Besluit
- AB leden gaan akkoord om de afdelingen MO en ICT ieder apart bij één gemeente
onder te brengen.
- De dienstverlening van de beide gemeenten blijft op orde tijdens de transitie
periode.
Toelichting
Directeur Kemper geeft de stand van zaken over het OTO proces:
- De haalbaarheid in de tijd van de te nemen stappen in het OTO traject hangt
samen met de te maken afspraken in de LO en OR overleggen.
- Overgang van onderneming: Vijverberg advies over de plaatsing van medewerkers
in grof- of fijnstructuur wordt in januari verwacht en kan de planning beïnvloeden.
- Hosten: wens van de afdelingen MO en ICT en de werkgever is om de
medewerkers bij elkaar te houden. Juridisch advies wordt hierover ingewonnen. Dit
wordt onderwerp van gesprek in het LO.
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Rondvraag en sluiting
Beide gemeenteraden hebben unaniem steun gegeven aan het besluit om de WODV
te liquideren per 31-12-2022.
Voorzitter Aptroot sluit de vergadering om 17.15 uur af.

