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NOTULEN

Opening
De voozitter opent de vergadering en heet allen welkom. Er is bericht van verhindering
van de heren Berendsen, Huurdeman en mw. Van Outvorst
De age¡da wordt ongewijzigd vastgesteld.

tededclingen
De algemeen directeur deelt mee dat de ontwikkelingen m.b.t. het Coronaviius
nauwlettend worden gevolgd. Vooralsnog is er voor Paswerk geen probleem.

Verclag van de bestuuævergadering van 3l januari 2020
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Naaraanleidino van het verslag:

. De algemeen directeur deelt mee dat HMC financieel gered is door een financierings-
maatschappij. Er is een aflossingsregeling afgesproken om de openstaande
vordering aan Paswerk te voldoen. Paswerk volgt de aflossingen nauwgezet en blijft
alert op nieuwe ontwikkelingen bíj HMC.

¡ ln de vorige vergadering is afgesproken dat er een afspraak gemaakt zou'worden
voor een bestuurlijk overleg met Haarlemmermeer over hun plannen m.b.t. het
gebied rondom het Paswerk terrein. Het secretariaat van de voorzitter zou hier het
initiatief toe nemen. Dit is nog niet gelukt, omdat niet duidelijk was (ook bij de
gemeente Haarlemmermeer zeli niet!) welke wethouders daarbij betrokken zouden
moeten worden. lnmiddels zijn er wat namen doorgegeven en de voozitter zal bij zijn
secretariaat informeren naar de stand van zaken.
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De directie van Paswerk is bezig om een brief aan de gemeente Haarlemmermeer
voor te bereiden, waarin bealaar aangetekend wordt tegen het plan om de
toegangsweg naar het Paswerk tenein te verplaatsen tb.v Wiokevoort. Met het
versturen van deze brief wordt gewacht tot het bestuurlijk overleg heeft
plaatsgevonden.

Bcgrotlng 2021 GR Paswerk
De Begroting 2O21 van de GR Paswerk is duidelijk en behoeft geen nadere toeliohting.
Namens het bestuur constiateert de voozitter dat het Paswerk wederom gelukt is om in
de komende jaren een positief saldo te begroten. Er zijn een paar aandachtspunten en
risico's, maar die zijn helder benoemd. Het operationeel resultraat valt iets terug vanwege
de krimp, maar Paswerk is goed in staat om de Rijksbezuinigingen op de W-sw op te
vangen. Daarom complimenten van het bestuur voor deze Begroting!
De algemeen directeur attendeert het bestuur ook op de meerjarenbegroting, waaruit
blijkt dat er de komende jaren geen extra gemeentelijke bijdrage nodig is,
Het bestuur heeft inhoudel'rjk geen opmerkingen over de begroting, maar stelt wel een
paar kleine tekstuele wijzigingen voor. Daarnaast wil het bestuur in de risicoparagraaf iets
vermelden over de mogelijke gevolgen van de Coronacrisís. De controller heefr de
voorstellen genoteerd en zal dit wijzigen in de definitíeve versie die naar de Colleges en
gemeenteraden gestuurd wordt.
Het Bestuur þgslgi! vervolgens om de Begroting 2021 van Paswerk goed te keuren, met
inachtneming van de tekstuele wíjzigingen.
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lleraaderino Bestuur Paswerk
Datum 'l2maarl2020

Aanwezig

De heer F. Roduner (voozitter), mevrouw S. de Roy van Zuidewijn-Rive en de heer J.F. Struijf,
(leden); de heer'M. Klein, bestuursadviseur
De heren C. Boon, algemeen directeur en W. Mooijekind, controller
Mevrouw M. Ettema. beleidsadviseur IASZ

Afrvezig
De heer J. Berendsen, lid, de heer P. Huurdeman, bestuursadviseur en mevrouw A. van Outvorst,
beleidsadviseur oemeente Haarlem en Zandvoort.

Notuliste Mw. W. Jansen (WJ)
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Bestuur Paswerk 12 maart 2O2O

Bectemming resultaat 2019 van de GR Paswerk
Naar aanleiding van het verzoek van het bestuur in de vorige vergadering, zijn er twee
scenario's uitgewerkt voor de bestemming van het resultaat 2019 van Paswerk:
1) Wel of niet uitbetalen van het positieve resultaat 2019
2)Verrekening van het positieve resultaat met de gemeentelijke bijdrage voor de

uitvoeringskosten 201 9.
Het bestuur besluit voor scenar¡o 2 te kiezen en verzoekt de controller om dit te
verwerken in de Jaarrekening 2019.

Presentatie voor raadsbijeenkomst l9 maart a.s.
Het bestuur heeft ter informatie de presentatie ontvangen die gebruikt zal worden voor de
raadsbijeenkomst op 19 maart a.s. De presentatie is gemaakt door de stuurgroep
P-bedrijf, in afstemming met de wethouders SoZaWe van de GR gemeenten. De
presentatie is bedoeld om de raadsleden te informeren: waarom willen de gemeenten

een Participatiebedrijf, waarom is dit onderzoek in gang gezet, wat zijn de ontwikkelingen
etc.
Naar aanleiding van de ontvangen presentatie, is in de bestuursvergadering gesproken
over de bestuursvorm van het Participatiebedrijf. Er is uitgelegd dat er gekozen is voor
een beleidsarme constructie, omdat het beleid rondom de verschillende aspecten van de
P-wet bepaald wordt door de gemeentes. Het P-bedrijf is puur uitvoerend, dus is in
principe een beleidsarme organisatie.

Suggesties voor de agenda van de volgende bestuurcvergadering
r Jaarrekening 2019 GR Paswerk + sociaaljaarverslag 2019;
. Reflectie op de raadsbijeenkomst van 19 maart2l20 over het P-bedrijf;
r Mogelijk een terugkoppeling van het gesprek met de gemeente Haarlemmermeer;

Rondvraag
Er wordt gelnformeerd naar de stand van zaken betreffende het verhuren van lege
bedrijfsruimtes bij Paswerk.
De algemeen directeur meldt dat alle grote leegstaande bedrijfsruimtes verhuurd zijn. Er
wordt geprobeerd de paar kleinere ruimtes die nog over zijn ook te verhuren, maar in feite
is Paswerk'uitverhuurd'.
De controller wijst erop dat er in de jaarrekening 2019 een stukje gewijd wordt aan de
huuropbrengsten.

Sluiting
De voorzitter sluit, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering

De voorzitter,

Cruquius,

de
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Beslulten- en afsprakenliJst van de vergadering van het Bestuur van het Werkvoo¡zieningsschap Zuid-
Kennemerland d.d. 12 maa¡l2O2O.

Aanwezig

Afwezig:

Dhr. F. Roduner (voozitter), mevrouw S. de Roy-van Zuidewijn en dhr. J.F. Struijf (leden)
Dhr. M. Klein, bestuursadviseur en P. Huurdeman (adviseurs bestuur Paswerk)
C. Boon, algemeen directeur, W. Mooijekind, controller

Dhr. J. Berendsen, lid, dhr. P. Huurdeman, bestuursadviseur en mw. A. van Outvorst,
beleidsadviseur gemeente Haarlem en Zandvoort.

De nummers die genoemd worden bij de besluiten, corresponderen met de nummer van het agendapunt in het
verslag van deze vergadering.

Verslag van de bestuunsvergadering van 3l januari2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Begroting 2021 GR Paswerk
Het bestuur besluit de Begroting 2Q21 van Paswerk ongewijzigd goed te keuren.

Bestemming resultaat 2019 van de GR Paswerk
Het bestuur besluit om het positieve resultaat 2019 van Paswerk te verrekenen met de
de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoeringskosten.

Cruquius,

De voorzitter,
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