Besluitenlijst Algemeen Bestuur Werkorganisatie
Duivenvoorde
Datum

10-07-2018

Tijd

12:00 - 12:30

Locatie

Kamer burgemeester Voorschoten

Voorzitter

Mw. P.J. Bouvy-Koene

Toelichting

1

Opening en mededelingen
Nieuwe AB-leden Caroline Klaver-Bouman, Hubert Schokker, Lia de Ridder en
Kees Wassenaar te verwelkomen.

2

Besluitenlijst
Besluit
De besluitenlijst van het AB van 19 juni 2018 vast te stellen.

3

Benoemen/voordracht DB WODV
De voordracht vanuit de gemeente Wassenaar voor lid van het DB van de GR
van de werkorganisatie Duivenvoorde wordt na 3 juli 2018 verwacht.
Besluit
Mevrouw Zweerts de Jong aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van
de Werkorganisatie Duivenvoorde

4

Programmabegroting 2019 - 2022
Besluit
1. De Programmabegroting 2019-2022 vaststellen.
2. Een bedrag van € 510.000 beschikbaar stellen voor de
vervangingsinvesteringen jaarschijf 2019, zoals opgenomen in het overzicht
investeringen 2019-2022 in de begroting.
3. De bijdragen van de deelnemers als volgt vaststellen voor 2019: a.
Gemeente Voorschoten € 15.065.807 b. Gemeente Wassenaar € 16.897.882
4. De vastgestelde Programmabegroting 2019-2022 toezenden aan de raden
van de deelnemende gemeenten.
Toelichting
Conform besloten.
DB-lid Schokker geeft aan dat er taakstellingen op de WODV zijn opgenomen
in het coalitieakkoord van de gemeente Wassenaar. Gevraagd wordt bij de
uitwerking van scenario's hier aandacht aan te schenken.

5

Rapport Scenario's WODV
Besluit
1. Kennis te nemen van het rapport scenario’s voor de toekomst van
Werkorganisatie Duivenvoorde naar aanleiding van uw opdracht d.d. 10-42018;
2. Te kiezen voor het scenario 'doorpakken';
3. Beide colleges schriftelijk te informeren over deze keuze en hen te vragen
dit scenario te steunen en inhoudelijk te reageren voor 1 september 2018.

Toelichting
Conform besloten.
AB-lid Koen geeft aan dat het standpunt van de AB-leden van Wassenaar
gelezen moet worden als kiezen voor 'niet doorknippen'. Ten aanzien van het
doorpakscenario zijn er vele identieke varianten mogelijk voor beide
gemeenten, maar kunnen deze ook verschillen per gemeente.
AB-lid Mol verzoekt zo snel mogelijk samen te komen met beide colleges voor
de uitwerking hiervan, omdat beide gemeenten voor de uitvoering van hun
collegeprogramma's staan.
6

Rondvraag en sluiting
Geen. Vergadering wordt om 12:30 uur gesloten.

