Besluitenlijst Algemeen Bestuur Werkorganisatie
Duivenvoorde
Datum

17-12-2019

Tijd

16:30 - 17:00

Locatie

Gemeentekantoor Wassenaar, kamer 2.21

Voorzitter

Dhr. L.A. de Lange

Aanwezigen

P.J. Bouvy-Koene, P. de Bruijn, M. Cramwinckel, A.R. de Graaf, C. KlaverBouman, M. Lamers, H. Oppatja, L. de Ridder, H. Schokker, K. Wassenaar, J.
Westhoek en I. Zweerts de Jong

Toelichting

1

Opening en mededelingen
Voorzitter De Lange heet welkom aan nieuw AB-lid Paul de Bruijn.
Geen toehoorders aanwezig.
Uitnodiging WODV personeelsfeest (18 dec in Duinrell) worden uitgereikt.

Besluit
Mededelingen door directeur WODV:
Voortgang op de vacatures die bij wervingsbureau JS zijn uitgezet:
- concerncontroller: 3 kandidaten komen op gesprek. Bij benoembare kandidaat
volgt een klikgesprek met beide burgemeesters en gemeentesecretarissen.
- Senior P&O adviseur en Adviseur Communicatie: er zijn kandidaten beschikbaar.
- Financieel Beheer: geen kandidaten beschibaar.
- Strategisch Adviseur: er volgen meer kandidaten. Inmiddels is 1 kandidaat
ingepland.
Tav de werving van goede medewerkers roept de Directeur WODV nogmaals ABleden op om vacatures via de website te delen in het eigen netwerk.
.
2

AB Besluitenlijsten dd 8 okt 2019 (Z/19/027253)
Besluit
AB Besluitenlijsten dd 8 okt 2019 vast te stellen.
Toelichting
Gewijzigd besloten. Zin "Toelichting op de vragen van AB-lid Schokker is
toegevoegd" (onder agpunt 3) wordt verwijderd uit het verslag.

3

Aanbesteding Accountant WODV (z/19/034212) 2020 2021
Besluit
Het algemeen bestuur wordt gevraagd Baker Tilly Netherlands BV (BTN) te
benoemen als
accountant voor de controle van de jaarrekening voor de periode 2020 en 2021.
Toelichting
Conform vastgesteld.
Directeur WODV geeft een doorkijk naar de toekomst en huidige ontwikkelingen op
de accountancy markt bij gemeenten.

4

Normenkader wodv (Z/19/036322)
Besluit
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om het Normenkader 2019 vast te stellen.
Toelichting
Conform vastgesteld.

5

Privacy beleid (Z/19/035475)
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

6

Aangaan lidmaatschap werkgeversvereniging (Z/19/034614)
Besluit
1. Lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties
2. De uitoefening van het lidmaatschap en de daarbij behorende rechten en de
afvaardiging namens de GR Werkorganisatie Duivenvoorde bij het dagelijks bestuur
te beleggen.

Toelichting
Conform besloten.
7

Z/19/037899/166372 Kaderbrief 2021
Besluit
De financiële kaders voor de begroting 2021 zoals opgenomen in de kaderbrief vast
te
stellen en deze kaderbrief ter informatie naar de gemeenteraden te sturen.

Toelichting
Conform besloten.
Portefeuillehouder Cramwinckel en directeur WODV beantwoorden de vraag van ABlid Schokker over de methodiek van begroten in de Gemeenschappelijke Regeling
dmv zienswijze procedure. Directeur WODV geeft aan dat in een bedrijfsvoerings GR
hierover andere afspraken kunnen worden gemaakt.

8

2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020
Besluit
1. De 2e begrotingswijziging 2019 en de 1e begrotingswijziging 2020 vast te
stellen,
waarin de financiële consequenties zijn opgenomen van:
- verhoging pensioenpremie en uitbreiding formatie met functie directeur

- Cao-ontwikkelingen
- extra BOA-capaciteit (Wassenaar)
- aframen vacatureruimte onderhoudsmedewerker groen (Voorschoten)
- administratieve (programma-overstijgende) wijzigingen
2. De reactie op de ontvangen zienswijze zoals opgenomen in de bijlage bij dit
voorstel
vast te stellen en toe te sturen aan de gemeenteraad van Voorschoten en de
gemeenteraad van Wassenaar.
Toelichting
Conform besloten.

9

Rondvraag en sluiting
Besluit
In 2020 is AB-lid Bouvy-Koene voorzitter van het AB en DB.
Toelichting
Voorzitter De Lange sluit de vergadering om 16.55 uur.

