Besluitenlijst Algemeen Bestuur Werkorganisatie
Duivenvoorde
Datum

06-04-2021

Tijd

16:00 - 16:15

Locatie

Via Teams

Voorzitter

Dhr. L.A. de Lange

Aanwezigen

Ch. Aptroot, R. Bloemendaal, P. de Bruijn, M. Cramwinckel, A.R. de Graaf, L. de
Lange, H. Oppatja, H. Schokker, E. Spil, K. Wassenaar en I. Zweerts de Jong

Afwezigen

C. Klaver-Bouman

Toelichting

AB vergadering is aangekondigd op de website WODV. Toehoorders kunnen zich
per mail melden bij Y. v Boheemen
AB Besluitenlijst dd 6 april wordt vastgesteld in de volgende AB vergadering
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Opening en mededelingen
Voorzitter De Lange opent de vergadering om 16.00 uur en stelt de agenda
ongewijzigd vast.
Er hebben zich geen toehoorders gemeld voor deze vergadering.
Het nieuwe AB lid R. Bloemendaal wordt hartelijk verwelkomd en de leden wensen
hem veel succes in zijn nieuwe functie.
Met ingang van 1 maart vervangen A. De Graaf en H. Oppatja tijdelijk het
directeurschap over de WODV.
Mededelingen:
- De aangekondigde Vitaliteitsmonitor (meten van de ervaren werkdruk) is naar
achteren geschoven vanwege de OR instemmingsverplichting en hun bezwaren
(veiligheid van gegevens en onafhankelijk gevalideerd systeem). Deze monitor
wordt in de eigen inrichtingsorganisaties meegenomen.
- Personeelsbijeenkomst op 31 mrt is goed verlopen. LO, OR en
Gemeentesecretarissen werken volgens de gezamenlijke routekaart.
- Organisatie inrichting Wassenaar is in de raad besproken en geresulteerd in een
amendement op verdieping in de sturing en managementstructuur. Voor
Voorschoten is er raadsbrede ondersteuning voor inrichtingsplannen.
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Vaststellen AB Besluitenlijst dd 16 dec 2020
Besluit
AB Besluitenlijst van 16 december 2020 is vastgesteld met de opmerking dat interim
directeur WODV, Theo Kemper, voor de laatste keer deel nam aan de AB
vergadering.
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Z/21/051326 Jaarrekening WODV 2020
Obv gestelde vragen zijn de stukken aangepast.
Besluit
1. De Jaarstukken 2020 van de Werkorganisatie Duivenvoorde vast te stellen;
2. Het negatief jaarrekeningresultaat over 2020 van € 520.720 na verrekening van
de
frictiekosten met de gemeente Wassenaar conform de huidige regelgeving te
verrekenen met de gemeenten;
3. De bijdrage van de deelnemers als volgt definitief vast te stellen:
Gemeente Voorschoten: € 16.104.503
Gemeente Wassenaar: € 17.933.163

4. De Jaarstukken 2020 ter informatie toe te sturen aan de gemeenteraden van
Voorschoten en Wassenaar.
Toelichting
Conform besloten onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring.
Concerncontroller, Marco Schumm, geeft aan dat hij (obv gesprek met accountant)
geen belemmeringen voorziet voor een goedkeurende accountantsverklaring en
management letter.
De vragen van deelnemers zijn afdoende beantwoord en verwerkt in de stukken.
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Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
Voorzitter De Lange dankt de leden voor hun input en sluit de AB vergadering om
16.30 uur af.

