Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Werkorganisatie
Duivenvoorde
Datum

26-03-2019

Tijd

15:30 - 17:00

Locatie

Gemeentekantoor Wassenaar, kamer 2.21

Voorzitter

Dhr. J.F. Koen

Aanwezigen

P.J. Bouvy-Koene, Cramwinckel, Marcel, Heringa, Maaike, Koen, Frank,
Oppatja, Helene, Pelt, A., Roobol, Marco, Smeets, Suzanne, Veen, van, Wim,
Westhoek, Jurriën, Zeeman, Bert en Zweerts de Jong, Inge

Toelichting

Jaarrekening.
MT leden zijn ook uitgenodigd. Helene Oppatja aanwezig.
Op verzoek van DB lid Zweert de Jong vervroegd naar 15.30 uur

1

Opening en vaststellen agenda
Gemeentesecretaris Helene Oppatja aanwezig.
Besluit
Gemeentesecretarissen worden uitgenodigd om deel te nemen aan DB overleggen
(ihkv adviserende rol).

2

Bericht van de directie
Directeur WODV meldt het besluit om twee WODV medewerkers binnen de afdeling
RO NIET boventallig te verklaren. Afd RO krijgt begeleiding en taken worden anders
verdeeld.

3

Vaststellen DB besluitenlijst dd 5 mrt 2019
Besluit
Vaststellen DB besluitenlijst dd 5 maart 2019 tbv publicatie
Toelichting
Conform besloten

4

Bespreeknotitie actieprogramma Control 2019 e.v.
Notitie wordt gepresenteerd door Marco Roobol.
Onderwerp is in het DB van 5 mrt 2019 aangehouden (wegens gebrek aan tijd)
Besluit
1. Kennis te nemen van het actieprogramma Control 2019 e.v.
2. Prioriteiten aan te geven m.b.t. control in de WODV.
Toegevoegd:
3.

Opstellen Plan voor Verbijzondering Interne Control.

Toelichting
Conform besloten en besluit 3 toegevoegd.
Marco Roobol licht notitie toe om vervolg traject te bespreken.

Opmerkingen van accountant mbt Jaarrekening worden besproken tav interne
processen.
Taken tav Werk en inkomen, Jeugd en WMO zijn belegd in Leidschendam-Voorburg
en heeft hiervoor eigen toezichthouders. Aangezien toezicht op leverancier wel
vereist is volgt een Begrotingsvoorstel van 0,5 fte voor het aanwijzen van een
toezichthouder in H10 verband. Dit komt terug in DB.
DB onderstreept de rol van concerncontroller tav fundamentele-, wettelijke- en
beleidsadviseringszaken.
DB geeft commitment op :
1. voorbereiding ICS plan, VIC en toezicht op rechtmatigheid van externe partijen
Jeugd en WMO.
2. voorstel met consequenties en sturingsinformatie meer gericht op beleid.
5

managementletter WODV
Management Letter was in het DB van 5 maart niet besproken
Besluit
V.k.a.
Toelichting
Voor kennisgeving aangenomen.
Directeur WODV licht de opmerkingen van accountant toe.

6

Jaarrekening WODV 2018
Besluit
Instemmen met de Jaarstukken 2018 en deze ter vaststelling aanbieden aan het
algemeen bestuur.
opmerking: blz 5 naam ondertekening aanpassen (burgemeester Koen ipv
burgemeester Bouvy-Koene)
Toelichting
Conform vastgesteld met aangepaste brief.
Aanbiedingsbrief aan gemeenteraden wordt gewijzigd (Laatste regel): het positieve
saldi van beide gemeentes reserveren voor het projectmatig werken te versterken
en meer "realisatiekracht".
Annemieke Pelt signaleert dat met incidenteel geld voor breed inzetbare mensen,
geen structurele oplossing biedt.

7

Voortgang samenwerkende Allianties (mondeling)
Besluit
Tav van keuze van onderzoeksbureau heeft VS gekozen voor Berenschot en WS voor
Rijnconsult.

Toelichting
DB leden geven aan hoe zij tot deze keuze zijn gekomen.
8

Programmaplan 2019-2020 invoering Omgevingswet (capaciteit)
Besluit

1. Vast te stellen dat voor de verdere implementatie van de Omgevingswet - op
basis van de nog door de colleges van Voorschoten en Wassenaar vast te stellen
programmaplannen – een budget van € 1.113.686 (extra capaciteit,
advieskosten/ondersteuning, bijdrage Hart van Holland) nodig is voor het
begrotingsjaar 2019; 2. De colleges via bijgevoegde brief op de hoogte te stellen
van dit besluit.
Toelichting
Conform vastgesteld.
Informatiebrieven worden ondertekend en naar de colleges gestuurd.
9

Rondvraag
Besluit
.
Toelichting
DB lid Zweerts de Jong: Op te stellen Begrotingswijziging aan DB inzake
intensivering BOA's wordt door directeur WODV verder afgestemd met wethouder
Schokker.
DB lid Cramwinckel: het maken van nadere afspraken inzake vervolg traject
Allianties wordt verder besproken in het overleg met beide burgemeesters.
Sluiting overleg om 17.14 uur

