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Bijlage

Reactie op zienswijze 2e begrotingswijziging 2019 WODV en
1e begrotingswijziging 2020 WODV

Geachte heer/mevrouw,
We spreken onze dank uit voor de reacties op de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2019 en de
eerste ontwerpbegrotingswijziging 2020 van de Werkorganisatie Duivenvoorde.
We hebben, met inachtneming van de onderstaande reactie op de zienswijzen, de tweede
begrotingswijziging 2019 en de eerste begrotingswijziging 2020 vastgesteld. De ingediende
zienswijzen hebben ons geen aanleiding gegeven de ontwerpbegrotingswijzigingen te wijzigen. Met
betrekking tot de ingediende zienswijzen geven we graag nog een korte reactie.
Kosten tijdelijke arbeidsongeschiktheid
De gemeenteraad van Voorschoten pleit ervoor dat de kosten voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid
niet verder zullen stijgen en dat de werkorganisatie alles zal doen wat in haar macht ligt om dit te
beperken.
Reactie algemeen bestuur
In de primitieve begroting zijn geen ramingen opgenomen van vergoedingen die de WODV
ontvangt voor tijdelijke arbeidsongeschikt personeel, omdat er op dat moment geen zicht is op de
omvang. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vergoedingen van o.a. het UWV in geval van
zwangerschap of bij langdurige uitval in verband met ernstige gezondheidsklachten. Ook
ontvangsten voor personeel van de WODV dat tijdelijk aan andere organisaties wordt uitgeleend
vallen hier onder.
Uiteraard streeft de werkorganisatie er in haar arbobeleid naar om arbeidsuitval zoveel mogelijk te
voorkomen en daarmee noodzakelijke kosten voor inhuur zoveel mogelijk te beperken.
Frictiekosten
De gemeenteraad van Wassenaar ziet graag in de jaarrekening terug hoe omgegaan wordt met de
frictiekosten in relatie tot de bestaande vacatures.
Reactie algemeen bestuur
Naar aanleiding van de uitgewerkte taakstelling zijn conform de bijdrageverordening de
verschuldigde frictiekosten bepaald. Deze zijn ook als zodanig opgenomen in de begroting 2019
van de WODV en van de gemeente Wassenaar. Binnen het bestuur van de WODV is afgesproken
dat niet eerder dan bij de jaarrekening 2019 een besluit zal volgen over de afrekening met
betrekking tot de frictiekosten.

Versterken organisatie
De -tijdelijke- stijgende arbeidsongeschiktheid baart de gemeenteraad van Wassenaar zorgen en
zij spreekt daarom de verwachting uit dat de benodigde maatregelen genomen worden om de
werkorganisatie te versterken.
Reactie algemeen bestuur
Op dit moment wordt invulling gegeven aan aanpassingen binnen de structuur van de
werkorganisatie om zowel de capaciteit van de organisatie te versterken alsmede daarmee de
kwetsbaarheid te verkleinen. Daarbij merken wij wel op dat de omstandigheden op de huidige
arbeidsmarkt het aantrekken van voldoende en goed gekwalificeerd personeel niet bevorderen.
Met vriendelijke groet,
Het algemeen bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde,
de voorzitter,
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