Besluitenlijst Algemeen Bestuur Werkorganisatie
Duivenvoorde
Datum

18-06-2019

Tijd

16:00 - 16:30

Locatie

Gemeentekantoor Wassenaar, kamer 2.21

Voorzitter

Dhr. J.F. Koen

Aanwezigen

P.J. Bouvy-Koene, Cramwinckel, Marcel, A.R. de Graaf, Klaver-Bouman,
Caroline, Koen, Frank, Lamers, Monique, Oppatja, Helene, Ridder, de, L.,
Roobol, Marco, Schokker, Hubert, Wassenaar, K., Westhoek, Jurriën en
Zweerts de Jong, Inge

Toelichting

1

Opening en mededelingen
AB-lid Mol is afwezig (zonder berichtgeving).
AB-lid Bouvy-Koene bericht dat er door de Gemeenteraad VS 2 rapporteurs zijn
aangewezen voor de gemeenschappelijke regelingen. Dhr Van der Elst is nu
aanwezig bij deze openbare AB vergadering van de WODV.

2

Vaststellen AB besluitenlijst dd 9 april 2019
Besluit
Vaststellen van aangepaste versie AB besluitenlijst dd 9 april 2019
Toelichting
Conform besloten.

3

Jaarstukken 2018
Besluit
Kennis nemen van de getekende accountantsverklaring, accountantsverslag en de
geparafeerde jaarstukken
Toelichting
Conform besloten.
Op vragen van AB-leden Wassenaar en Lamers inzake aanbestedingsprocedure geeft
de directeur WODV een nadere toelichting op de destijds gemaakte inschatting van
de verlenging van tijdelijke inhuurcontract van hoofd OGB/RO.
AB-lid De Ridder vraagt een toelichting op het ziekteverzuim. De directeur WODV
schetst het beeld dat er op meerdere afdelingen ernstig langdurig zieken te
betreuren zijn, hetgeen de verzuim cijfers sterk beïnvloeden. Daarentegen is de
meldingsfrequentie laag en vinden er verzuimgesprekken plaats met medewerkers.
De vergelijking van het percentage overhead WODV met het percentage in den
lande is sterk afhankelijk van hoe dit wordt gedefinieerd.
AB-lid Bouvy-Koene meldt dat er vanuit het College VS een zienswijze wordt
voorbereid.
AB-lid Cramwinckel constateert dat deze goedkeurende verklaring minder
bevindingen bevat.

4

Management Letter WODV 2018 tbv AB

Besluit
Kennis te nemen van de Management Letter WODV 2018.
Toelichting
Conform besloten.
Op vragen van AB-lid De Ridder inzake de tips over de opmerking “het huis op orde”
geeft concern controller, Marco Roobol, aan dat functiescheiding bij Jeugd en
aanbestedingsregels bij verlenging van tijdelijke inhuur inmiddels zijn opgepakt. De
IB rapportage wordt betrokken bij de voorbereiding van de "in control statement".
Conform de eerder gemaakte afspraken wordt dit stuk in de commissies besproken.
De AB-leden Cramwinckel en De Ridder zijn van mening dat de sturing en dus ook
de bespreking thuishoort in het AB.
AB-lid Bouvy-Koene benadrukt dat het aantal bevindingen minimaal is en spreekt
van een redelijk goed functionerende WODV. Voorzitter Koen noemt dit als een
impliciet compliment aan het adres van de directeur WODV.
5

Rondvraag en sluiting
Voorzitter Koen sluit de vergadering om 16.27 uur af.

