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Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap

Zuid Kennemerland (handelsnaam: Spaarne Werkt)
7 april 2022 11.00 u

Fysiek

De heren F. Roduner (voorzitter), J.F. Struiĳf en G.J. Bluijs (leden)
De heren J.R. Coops (alg. dir), W. Mooijekind (controller), P. Huurdeman (bestuursadviseur),
M. Klein (bestuursadviseur) en de dames A. van Outvorst (beleidsadviseur Haarlem en
Zandvoort), D. Hofman (waarnemend beleidsadviseur Haarlem en Zandvoort en M. van der
Staaij (beleidsadviseurs IASZ)
De heer mevrouw S. de Roy van Zuidewijn-Rive
Mevrouw M. Brinker (Haarlem Werk en Inkomen)
Mevrouw M. Griekspoor(directie- en bestuurssecretaresse Spaarne Werkt)

A.P
1

Discussie/Bespreking
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Er wordt een voorstelronde
gedaan, omdat er een aantal nieuwe gezichtenzijn (zie aanwezigen hierboven).
Afwezig met afmelding: de heer Klein. Afwezig zonder afmelding: mevrouw De Roy van
Zuidewijn. De agenda wordt vastgesteld.
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Mededelingen en ingekomen stukken
Uitslag verkiezingen: De wethouders hebben allen informatief een update gegeven over het
verloop van de verkiezingsuitslag binnen hun partij, waarbij tot op heden nog geen
daadwerkelijke uitslag bekend is voor coalitievormingen binnen de vier gemeenten.

3

Verslag van de bestuursvergadering van 3 maart 2022
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
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Wie

Financieel

Jaarrekening 2021
De GR heeft 2021 afgesloten met een negatief resultaat van 420K als gevolg van de
afschrijving in één keer van het nieuwe informatiesysteem AFAS en de kosten van de
vorming P-bedrijf. Het subsidieresultaat (loonkosten Wsw minus subsidie Wsw)is
verbeterd, het operationele resultaat is afgenomen. Corona heeft tevens effect gehad op
vele zaken, maar hetis lastig alle effecten inzichtelijk te maken.
De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en zal na het doen van een aantal kleine
formele aanpassingen en goedkeuring door het bestuur de controleverklaring afgeven. De
heer Klein heeft nog twee opmerkingen die aangepast dienen te worden door de controller.
Het bestuur dankt de controller voor deze heldere jaarrekening, waarmee zij haar raden zal
gaan informeren. Enerzijds de boodschap dat de krimp van de SW in 2021 heeft doorgezet,
anderzijds dat er geen achteruitgang in de bedrijfsmatige sfeer is opgetreden anders dan
het tekort aan personeel om de opdrachten te kunnen uitvoeren.
Aangepaste verordening 212 (afschrijvingstermijnen)
De aangepaste verordening 212 wordt vastgesteld.
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Update t/m maart 2022
De controller geeft aan dat er zorgen zijn gezien het tegenvallende resultaat van de eerste
drie maanden van dit jaar. Het bedrijfsonderdeel beschut heeft goede resultaten geboekt
met de opdrachten tot de vervaardiging van de Secrid wallets in 2021. Echter de afzet blijft
momenteelfors achter en eris terughoudendheid bij de opdrachtgever. Dit is een
belangrijke oorzaak van de lagere omzet. Bij Post is ook een achterstand zichtbaar, te wijten
aan toenemende concurrentie en corona. De mogelijkheid medewerkers waar nodig tussen
de opdrachten van de diverse afdelingen te kunnen laten schakelen is beperkt. Dit wisselt
per afdeling en per opdracht. Wie kan waar ingezet worden hoe hou je voldoende
personeel indien een grote opdracht zich aandient? Op dit momentis nog niet voldoende
inzichtelijk om hier een oordeel overte vellen. Hierin ligt wellicht ook de ‘ontwikkelopgave
Nbw’die in de discussie kan worden meengenomen. Wordt vervolgd met een update in de
volgende bestuursvergadering.
Begroting 2023 ter goedkeuring
De heer Coops benadrukt dat er voor 2023 keuzes moeten worden gemaakt. Landelijk is het
tekort voor Nbw een trend en behoeft aandacht. Hierdoor zal 2024 een spannend jaar
worden, omdat het niveau dan op ‘nul’ komt te staan en het gat in deze doelgroep te groot
wordt, hetgeen eenflinke stap terug betekent. De gemeenten kunnen/zullen de oplossing
moeten aanreiken om het gat in het ontstane tekort te dichten. Wellicht zal de businesscase
die de afgelopen jaren is gehanteerd moeten worden herijkt. Het bestuur ziet graag in de
bestuursvergadering van 1 september 2022, wanneer voldoende input kan worden
verkregen, de besproken (verander)scenario’s uitgewerkt, met als vraagstukken de
ontwikkelopgave Nbw en een dalende omzet in verhouding totgelijkblijvende hoge kosten.
Afgesproken is de grote lijnen aan te houden bij de uitwerking en dat voorafgaand ter
voorbereiding een ambtelijk overleg wordt georganiseerd.
De heer Bluijs merkt op dat hij de begroting graag tekstueel aangescherptziet op de
risicoparagraaf met hetzojuist besprokene en dit ook zal melden in zijn raad. De controller
zal dit aanpassen. De beleidsadviseurs zullen afstemming voeren over de unanieme tekst in
de informatienota vooralle gemeenteraden. Tevens zal in de risicoparagraaf nog worden
opgenomen dat toenemende inflatie mogelijk een risico vormt. Met inbegrip van de nog uit
te voeren aanpassingen wordt de begroting 2023 goedgekeurd.
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Project Wickevoort, update ontwikkelingen

Er zijn weinig ontwikkelingen te melden, echteris er een bericht vanuit de bouwcombinatie
ontvangen door op poten staande veranderingen op het naastgelegen terrein van het Sein
aan de Spieringweg Cruquius. De woningbouw is gestart. Er is tijdens een breed overleg met
de bouwcombinatie, na de voor haar vastgelopen discussie voor een gezamenlijke
parallelweg, een voorstel gedaan een gezamenlijke bredere weg aan te leggen in plaats van
de benoemde ‘parallelweg’. De situatie is gezamenlijk buiten vanaf het balkon van het
Spaarne Werkt-gebouw bekeken en besproken, waarbij aan de bouwcombinatie is duidelijk
gemaakt dat Spaarne Werkt niet afziet van haar standpunt geen veranderingen te willen,
met als grootste noemer ‘waardebehoud’ van het hele terrein. Wordt weer vervolgd.
Suggesties voor agendapunten volgende bestuursvergadering
Bespreken scenario’s toekomst
Meicirculaire 2022
Vaststellen Jaarrekening 2021 en Begroting 2023
Financieel: Tussentijds resultaat 2022
Personeelshandboek en harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Vastgestelde notulen bestuursvergadering Spaarne Werkt d.d. 7 april 2022

JC

WM
AvO/MvdS

Spaarne Werkt
Verbindt mens en werk

De vergadering zal fysiek plaatsvinden op donderdag 30 juni bij Spaarne Werkt.
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Rondvraag
De heer Roduner zou graag een beoordelinsgesprek tussen de heer Coops en de
bestuursleden willen voeren i.v.m. de overdracht (nieuwe bestuursleden), waarvan notulen
gewenst (K. Groenendijk). Hij zal zijn secretaresse vragen dit te organiseren.

FR

De heer Mooijekind vraagt inzake de nog openstaande BTW-vraagstelling of de gemeente
contact kan opnemen metdereintegratiedienst van de Belastingdienst. Mevrouw Van
Outvorstzal hiervoor intern een remindersturen. Dit zal in de volgende
bestuursvergadering worden toegelicht.

AvO

Sluiting

De heer Rodunersluit de vergadering om 12.33 u en dankt alle aanwezigen voor hun
inbreng.
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Uitwerken scenario’s Nbw
Aanpassen begroting risicoparagraaf
Afstemminginz. unanieme tekst raadsinformatienota vier
gemeenten
Ambtelijk overleg met Wenl Haarlem Nbw
Plannen beoordelingsgesprek bestuurders en Jeroen Coops
Contact leggen metreintegratiedienst Belastingdienst inzake BTW
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