Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Werkorganisatie
Duivenvoorde
Datum

14-05-2019

Tijd

16:30 - 17:00

Locatie

Gemeentekantoor Wassenaar, kamer directeur 3.02

Voorzitter

Dhr. J.F. Koen

Aanwezigen

P.J. Bouvy-Koene, Cramwinckel, Marcel, A.R. de Graaf, Koen, Frank, Oppatja,
Helene, Roobol, Marco en Westhoek, Jurriën

Toelichting

DB-lid Zweerts de Jong afgemeld

1

Opening en vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld. DB-lid Inge Zweerts de Jong is afwezig.

2

Bericht van de directie
Directeur geeft stand van zaken tav Formatie (obv personeelsrapportage jan - april
2019): Formatie 377 fte, waarvan 350 fte zijn bezet (27 vacant). Directeur
beantwoordt hierover vragen van de DB leden en zegt toe de rapportage aan de DB
leden te doen toekomen.
Voorzitter Koen meldt dat het gesprek met de OR van beide burgemeesters en
directeur op 14 mei heeft plaatsgevonden. Gesprek was toegezegd nav uitspraken in
de media over de WODV door beide burgemeesters.

2.1

Terugkoppeling teamleidersdag 9 mei 2019 (mondeling)
Concerncontroller geeft een terugkoppeling van de 3 besproken thema's (verzuim,
concernplan en analyse van de samenwerkingsverband) met de teamleiders. Deze
kwartaalbijeenkomst is goed verlopen.

3

Vaststellen DB besluitenlijst dd 9 april 2019
Besluit
Vaststellen besluitenlijst dd 9 april 2019
Toelichting
Conform besloten.
Naar aanleiding van verslag informeert DB-lid Cramwinckel naar de voortgang van
het door hem gevraagde plan voor het inzetten van integraal inzetbare mensen om
invulling te kunnen blijven geven aan de lopende projecten. Directeur zegt toe dit te
bespreken het MT en hiervoor een voorstel te maken voor het DB.

4

Brief gemeente Wassenaar naar PZH inzake bestuurskracht
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

5

Omvorming openbaar lichaam naar bedrijfsvoeringsorganisatie
Besluit

Voor kennisgeving aangenomen. Deze informatie wordt meegenomen in het
gezamenlijke oriëntatieproces van beide gemeenten.

Toelichting
Naar aanleiding van een eerder gestelde vraag vanuit het DB inzake andere
mogelijkheden om de governance structuur weer te geven, licht de directeur de
aspecten van een bedrijfsvoeringsorganisatie toe. De ontwikkelingen in den lande
worden hierin meegenomen.
Voorzitter Koen en DB lid Bouvy-Koene stellen voor om dit later in het proces mee te
nemen. DB-lid Cramwinckel ziet graag dat de ervaringen van bestaande BVO's hierin
wordt meegenomen.

6

Afspraken Bijdrage verordening
Besluit
De bezuiniging van WS wordt conform de verantwoording via de jaarrekening 2019
afgerekend.

7

Algemene inkoopvoorwaarden Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV)
Besluit
De algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2019 vast te stellen.
Toelichting
Conform besloten.
De vraag van DB-lid Inge Zweerts de Jong mbt jaarcontrole wordt mondeling
beantwoord.

8

Beantwoording DLW vragen dd 15042019
Aanvullende vragen inzake BOA's van raadslid R. Paulides met beantwoording is
toegevoegd.
Besluit
De beantwoording van de raadsvragen van DLW vaststellen
Toelichting
Conform besloten.

9

Management Letter WODV 2018
Besluit
1) Kennis te nemen van de definitieve Management Letter.
2) In te stemmen met verspreiding aan de beide gemeenten.
Toegevoegd 3) Brief wordt openbaar in beide colleges besproken.

Toelichting
Aangepast besloten: Brief wordt tekstueel aangepast (laatste regel vervalt) en
verzonden.

10

Rondvraag
Vergadering sluit om 17.25 uur

