
NOTULEN

Opening
De roorzitter opent de rcrgadering en heet allen uælkom.
Vanraege de maabegelen rondom het Coronavirus, r¡ordt deze wrgadering gehouden
middels een videorcrbinding. De rcrgadering unrdt opgenomen.

De agenda '¡ordt zonder wiþgingen wstgesteld.

fìlededelingen
Geen.

lngekornen stukken:
l-þt nremo Voortgang Venanging Navision wnuit Pasnærk (Wouter fi/ooiþkind) uordt
kort besproken. De aanbestedingsprocedure is opgestart in februari 2020; de
implemenÞtie wn dit nieuvæ softvørepakket zal in 2021 plaabvinden. Flet systeem zal
per 1 þnuari 2022 operatoneel zijn. l-let nieuvr,e informatiesysteem uordt zotitæl roor
Pasvrærk als roor Werþas l-blding BV ingezet. Het is een organisatiebreed en intensief
project. Een aandachßpunt hierbíj is het deels samenwllen wn alle geplande activiteiten
met het inrichten ran het Participatiebedrijf en de hienoor benodigde menscapaciteit

Verslag van de bestuursvergadering van 3 december 2020
Tekstueel:
Pag. 3 en 4, agendapunt 7c: 'met als uitgangspunt.... waarbij.." moet r¡rorden geschrapt.
tVlet inbegrip lan deze wijlgingen r¡prdt het r,erslag rastgesteld. Alfe acties zijn

uitgeloerd.

Naar aanleidínq \an het \erslaq.
De heer Stuijf waagt nog enige opheldering owr het wrrnelde tekort ran een Nieuw
beschut r¡erkende (agendapunt 6). De algemeen directeur legt uit dat € ,10.000 per
NBW'er correct is en dat dit het bedrag is waarmee de gemeente zal moeten rekenen.

Actuele stand van zaken betreffende de situatie bij Paswerk
De algemeen directeur meldt dat de sitr:atie rondom corona binnen het Pasr,ærk-pand
rustig en onder contole is. Err¡prdt af en toe een besmetting geconsÞteerd, waarop de
'stuurgroep coronâ' alert actie op onderneemt. Er r¡ordt nog steeds geuerkt in kleine
teams, waardoor de uitral ran meder¡erkers beperkt bl¡ift. Ook meldt hij dat er een groep

wn circa 15 meder¡ærkers is die langdurige klachten heeft orergehouden aan corona,
waardoor het ziektewrzuim relatief hoog is. Spannend zijn de ontwikkelingen rondom
o.a. de Bribe viruswriant en de uitraærking daanan binnen Pasr¡ærk. De lcwebbare groep
meder¡ærkers die r,allen onder de gehandicaptenzorg binnen Pasvrerk (wornamelijk
binnen Werkdag), r¡elke in r¡oonloorzieningen/instellingen rerbliþn, r¡,orden met
\oorrang gewccineerd. Niet alle medeuerkers lan Pasr¡ærk wllen onder deze groep.

Alerheid is daarom eûa noodzakelijk om uibraken te roorkomen, gelen de rcelal
onderliggende klachten die deze meder¡ærkers hebben en dus toch kwetsbaar zijn.

Financieel
lndicatie resultaat Paswerk 2020
OecemUer is afgeslotèn, redelijk goede omzet gedraaid. De totaalslag rnoet nog r¡orden
gemaakt en een aantal posten zullen nog r¡orden gecorrigeerd. l-1et resulbat komt naar
ueruachting grofireg uit op circa een hatf mio rciles, waaronder de gemaakte

coronakosten ran ruim 250K zijn opgenornen. Ook de aanv\¿rs lan Nieuw beschut
vwrkers hebben tot e;{ra kosten geleid. Geconcludeerd kan r¡prden dat de
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coronacompensatie adequaat is ge\4€est loor de dekking \ãn deze kosten. De algemeen
directeur deelt mede dat dit wrlies \€nuit het eigen wrmogen \an Pasr¡erk kan unrden
gedragen en vindt dat dit de insteek moet zijn rcor het nog te maken jaanerslag 2020 en
de nog te \oeren gesprekken hieromfent. Ðeze mededeling vrordt door alle aanu,elgen
gewaardeerd.

Op de waag lan de heer Sfuijf of er nog ontwikkelingen zijn op het gebied \an exfa
compensatieregelingen wnuit de branchererenigingen roor de SW-bedriþn antt¡oordt
de algemeen directeur dat dit niet het geral is: ln de decembercirculaires ran het Rijk zijn
de tr¡æe rondes coronacompensatie bekrachtigd ran ùrÞal 1,4 mio met de rermelding dat
dit loor 2020 niet meer r¡ordt uitgebreid. Op dit moment vinden onderhandelingen plaaF
tussen het Rjjk met de VNG en Cedris \oor vvìat 2A21 zal brengen.

lnrichting Participatiebedrijf (hootrstuk 9 eindrapport) na besluitvorming
gerneenten
Het eindrapport is in de vier gemeentecommissies Samenleving besproken: in drie
gemeenþn is het rapport doorgegaan naar de Raad als hamerstuk, in l-leemstede is het
als raadsstuk doorgegaan richting de Raad. Voor Zandwort met de toezegging dat de

commissie goed op de hoogte gehouden zal uorden owr de ontwikkelingen wn de
inrichting en uihoering ran het P-bedrijf en alles wat hierbij komt kijken, roornamelijk op
financieel gebied en te\ens oær de onMechting mn het Buurbedrijf en Werkdag BV. De
heer Sfuijf meldt dat in l'leemstede de interprehties nogal rerdeeld \ /aren, met name
owr het sÞndpunt ran de @R Vanuit het CDA is de r¡æns dit standpunt nader te

onderzoeken. Besloten r¡ordt dat de heer Süuijf sanen met mewouw Ettema aan het
beûeffend raadslid het rcrzoek zal doen het contact met de OR schriftelijk via de email
(via de best¡urder wn de GR) te doen, zodat er niet allerlei losse communicatielijnen
gaan onBtaan.
Voor Bloemendaal geldt de stãtus hamerstuk rìet een kleine aanwlling op het gebied
wn conûole/eraluatie. De commissie Samenlerring wil graag de trcezegging dat er een

uitgebreidere eraluatie dan in het rapport sÞat rernreld r¡ordt rcrsfekt l-þt bestuur doet
de toezegging aan rnewouw De Roy lan Zlidewijn dat aan dit wrzoek zal t¡orden
wldaan in de wrm die de commissie ì¡ênst
Voor l-laarlem heeft de rcorltter de tcezegging aan de commissie Samenleving gedaan

dat wanneer het best¡ur wn de GR de nieuwe GR-roorwaarden aan hen roorlegt ze ook
raat uitgebreider wrslag zullen doen wn de sÞnd mn zaken rondom Werkdag.

De algemeen directeur licht het menro (hoofdstr.¡k 9, definiëring) toe. Er uordt gesproken
orer de te nemen sÞppen roor de samenweging lan alle onderdelen en r¡aar de
wrantupordelijkheden komen te liggen ran al deze stappen en de daarbij gepaard
gaande juridische rereisten loor het aanpassen wn de GR De roorãtter sùelt wor om
alles eerst in de str:urgroep Participatiebedrijf üe bespreken, waarbíj de algemeen
directeur en de andere aandeelhouder wn WPH aan zullen schuiwn. De
beleidsmeder¡ærkers zullen e.e.a. meenemen in de projectgroep ter loorbereiding rcor
de stuurgroep.

Voortgang Wickevoort
De rnemo 'Verkeerssituatie rondrrræg Pasuærk' uordt besproken, waarbij na grondig

onderzoek geconcludeerd kan rnorden dat de "Pas\,1€rk"-uæg een belangrijke
rerkeersader wordt in het Wickewort-plan en dat dit feit een ã,%lre wissel zal ùekken op
het gebruik om en rond het Pasraærkgebouw op het gebied mn geluid en reiligheid als
gerolg ran een te \en^/achten forse toename wn hetaantal rerkeersberaægingen. De
algemeen directeurzou graag een gezamenlijk standpunt willen innemen en rerzoekt de
worltter hierom. Na e.e.a. te hebben besproken uordt geconcludeerd dat het niet
vr,enselijk is de Pas¡¡ærkweg te gaan delen met het wrkeer wn Wicker¡corl Bedoþn
r,rordt dat de algemeen directeur een brief zal opstellen richting de ontwikkelcombinatie
(met een afschriftaan de projecÍnanager \an de gemeente Haarlemmerrneer) met daarin
aangege\en dat het bes0ur wn de GR niet zal afwijken lan haar eerder aangegeven
standpunt om medevr,erking te wrlenen aan het gestelde in het huidige
bestemmingsplan. De algemeen directeur zal deze brief eerst in concept aan de
\oorãtter worleggen alrorens deze te r¡erzenden.

Suggestíes vooragendapunten volgende bestuursvergadering d.d.11 maarl2021
Besloten r¡prdt het ldgende punt te agenderen:

- Begroting
- Voortgang Wickewort
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9. Rondvraag
Geen.

Sluiting
De vcorzitter sluit, onder dankzegging r,oor ieders inbreng, de wrgadering om 12.07.u
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Cruquius,

De roorZtter,
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Besluiten- en afsprakenlijst van de vergadering van het Bestuur van het Werkvoorzieningsschap
Zrid-Kennenrerland d.d. 21 januari 2021.

Aanuæzig: Dhr. F. Roduner (roorzitter), dhr. J.F. SFuijf en de heer G.J. Bluijs en mewouw S. de Roy wn- 
ãidewijn (leden), de heren C. Boon, algemeen directeur, W.ltlooijekind, confoller, M. Klein en

de heer P. Huurdeman (bestuursadviseurs) en mw A. ran O¡trorst (beleidsadviseur gemeente

Haarlem en Zandroort) en rrw. M. Ettema, beleidsadviseur IASZ

Afiaeãg

De nummers die genoemd r¡orden bij de besluiten, corresponderen met de nummer wn het agendapunt in het

uerslag wn deze rcrgadering.

Verslag van de bestuursvergadering van 3december 2020
- Tekstuele aanpassing pagina 3 en 4, agendapunt 7c (bestuurssecretaresse GR PW)
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lnrichting P-bedrijf (hoofdstuk 9 eindrapport) na besluitvorming gemeenten
- De iñhoud ran hoofdstuk 9 zal unrden besproken in een stuurgroepgesprek ínclusief de algemeen

directeur en de aandeelhouder ran WPH. De beleidsmeder¡ærkers bereiden e.e.a. roor in de
proþctgroep lb.v. de stuurgroep.

Voortgang Wickevoort
Besloten ,¡ordt dat door de algemeen directeur een brief namens het besh¡ur wn de GR stuurt naar de

ontwikkelcombinatie (cc gemeente H'neer), concept eerst ter beoordeling door de rcorzitter, met het
ingenomen standpunt ran de GR de Pasr¡ærkweg niet te willen delen met het rerkeer ran Wickewort.

Suggesties vooragendapunten volgende bestuursvergadering d.d. 11 naart2021
Besloten r¡r,ordt de wlgende punten te agenderen:

- Begroting
- Voortgang Wickercort
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