Notulen bestuursvergadering
Algemeen bestuur MidZuid
28 februari 2019
Aanwezig:
De heer A.H.M. de Jongh, gemeente Geertruidenberg, vicevoorzitter
De heer M. van Oosten, gemeente Altena, plv. lid
Mevr. L. Schuitmaker, gemeente Drimmelen, lid
De heer mr. M.P.C. Willemsen, gemeente Oosterhout, lid
De heer R.P. van der Helm, gemeente Oosterhout, lid
De heer H. Bakker, gemeente Drimmelen, lid
De heer J. van Huijgevoort, extern bestuurslid
De heer mr. S.M.T.P. Vermeulen, extern bestuurslid
De heer drs. E.B.A. Lichtenberg MCM, algemeen directeur
De heer D. Nederveen, concerncontroller
De heer A.J.J. van Ginneken, adviseur
Afwezig:
Mevrouw drs. P.C. Jorritsma-Verkade, gemeente Altena, voorzitter
De heer H. Tanis, gemeente Altena, lid
De heer M. Hofkens, gemeente Geertruidenberg, lid
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De vicevoorzitter constateert dat een meerderheid van de bestuursleden aanwezig is en
opent de vergadering.
Mededelingen directeur:


De directeur geeft een presentatie over de resultaten van WSP West-Brabant



De viering van het 65-jarig bestaan WAVA is succesvol verlopen. Bij de open dag waren
zo’n 800 bezoekers; bij het bedrijvenevent waren ruim 300 bezoekers, waarvan 50 %
bedrijven, 30 % overheden en 20 % maatschappelijke partners. De feestweek is
afgesloten met een personeelsfeest, waar ruim 500 bezoekers aanwezig zijn geweest.



De naamswijziging naar MidZuid is redelijk geruisloos doorgevoerd. Er zijn vrijwel geen
kritische noten gehoord



Proces jaarrekening: in het DB van maart zal in het bijzijn van de accountants de
jaarrekening worden gepresenteerd

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Benoeming voorzitter en vicevoorzitter
Het algemeen bestuur besluit om:
1) de huidige voorzitter, mevrouw P. Jorritsma-Verkade, te benoemen tot voorzitter tot
het einde van deze zittingsperiode; en
2) als haar vervanger (vicevoorzitter) te benoemen de heer A.H.M. de Jongh, tot einde van
deze zittingsperiode; en
3) na de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen, wanneer een nieuw bestuur is
gevormd, een nieuw besluit te nemen over het voorzitterschap en vicevoorzitterschap
voor de volgende zittingsperiode van het bestuur.
3. Stukken ter kennisname
a. Aantallen en financiën P-wet (Berenschot)
b. Brief aan kamer over P-wet (van Cedris)
c. Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht (Provincie)
d. Brief wijziging GR (Oosterhout)
e. Simpel switchen in de Participatieketen (Brief SS van Ark)
f.

4e kwartaalrapp arbeidsmarktregio WSP West-Brabant

g. Algemene voorwaarden MidZuid
h. Bijzondere voorwaarden t.a.v. detacheringen
i.

Cijfers 2018 in- en uitstroom en WSP MidZuid

De directeur geeft toelichting op de stukken ter kennisname.
4. Notulen en actielijst
De notulen van het AB van 22 november 2018 worden goedgekeurd en ongewijzigd
vastgesteld.

De notulen van het DB van 19 december 2018 worden goedgekeurd en ongewijzigd
vastgesteld.
Actielijst: wordt in DB van 28 maart besproken
5. GR WAVA 2019
De Gemeenschappelijke Regeling WAVA 2019 is inmiddels in de gemeenteraden van
Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout aan de orde gekomen. De behandeling heeft
nergens tot aanpassingen en dergelijke geleid. In Altena is het college wel akkoord, maar
moet de GR nog voorgelegd worden aan de Raad. Omdat hierbij geen problemen worden
verwacht wordt voorgesteld dat de Gemeenschappelijke Regeling WAVA 2019 ter
ondertekening aangeboden kan worden, waarmee de laatste de formele stap genomen zal
zijn tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.
Het algemeen bestuur besluit, met inachtneming dat college Altena akkoord zal gaan, om
1) de Gemeenschappelijke Regeling WAVA 2019 vast te stellen; en
2) de Gemeenschappelijke Regeling WAVA 2019 ter ondertekening door en namens het
college aan te bieden aan de vier gemeenten; en
3) akkoord te gaan met ondertekening van het mandaat GR voor de algemeen directeur
6. Wijziging div. verordeningen n.a.v. wijziging GR
De voorliggende stukken zijn gewijzigd als afgeleide van de wijziging GR (agendapunt 5).
Bij de besluitvorming is uitgegaan van een gewijzigde GR (Gemeenschappelijke Regeling
WAVA 2019).
Het algemeen bestuur besluit om:
1) kennis te nemen van de wijzigingen in voorliggende stukken; en
2) de (gewijzigde) organisatieverordening WAVA goed te keuren en vast te stellen; en
3) de (gewijzigde) controleverordening WAVA goed te keuren en vast te stellen; en
4) de (gewijzigde) financiële verordening WAVA goed te keuren en vast te stellen; en
5) het (gewijzigde) reglement van orde goed te keuren en vast te stellen; en
6) het (gewijzigde) treasury-statuut goed te keuren en vast te stellen; en
7) de (gewijzigde) samenwerkingsovereenkomst WAVA-MidZuid BV goed te keuren en
vast te stellen.

7. Bedrijfsplan 2019
Het algemeen bestuur besluit om:
1) kennis te nemen van het bedrijfsplan inclusief de eerste begrotingswijziging voor het
jaar 2019 van WAVA en !GO; en
2) kennis te nemen van het persbericht; en
3) het bedrijfsplan inclusief de eerste begrotingswijziging 2019 zoals deze aan gemeenten
is aangeboden ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen; en
4) het voorliggend persbericht te versturen naar de gebruikelijke media
8. Terugkoppeling workshops WSP MidZuid
Dit agendapunt is doorgeschoven naar het DB van 28 maart 2019
9. Rondvraag en sluiting


De heer Van der Helm wil graag meer terugkoppeling van de accountmanagers over de
ontwikkelingen en contacten met bedrijven. De directeur zal hier voor zorgen



De heer De Jongh bespreekt de discrepantie in de arbeidsvoorwaarden voor beschut
werk. Hij wil initiatief nemen om hier landelijk actie in te ondernemen en vraagt
hiervoor steun aan de andere wethouders om dit ev. als AB MidZuid te doen of in een
nog groter verband, bv de Arbeidsregio. Er zal door beleidsambtenaren en MidZuid
een conceptbrief opgesteld worden die door de vier gemeenten, dan wel door alle
West-Brabantse gemeenten ondertekend kan worden.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de vicevoorzitter de vergadering om 16.05 uur

Zoals vastgesteld in de vergadering van 25 april 2019

Drs. P.C. Jorritsma-Verkade

Drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Voorzitter

Secretaris

NOTULEN AANDEELHOUDERSVERGADERING 28 FEBRUARI 2019
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS !GO B.V.

Aanwezig:
De heer A.H.M. de Jongh, gemeente Geertruidenberg, vicevoorzitter
De heer M. van Oosten, gemeente Altena, plv. lid
Mevr. L. Schuitmaker, gemeente Drimmelen, lid
De heer mr. M.P.C. Willemsen, gemeente Oosterhout, lid
De heer R.P. van der Helm, gemeente Oosterhout, lid
De heer H. Bakker, gemeente Drimmelen, lid
De heer J. van Huijgevoort, extern bestuurslid
De heer mr. S.M.T.P. Vermeulen, extern bestuurslid
De heer drs. E.B.A. Lichtenberg MCM, algemeen directeur
De heer D. Nederveen, concerncontroller
De heer A.J.J. van Ginneken, adviseur
Afwezig:
Mevrouw drs. P.C. Jorritsma-Verkade, gemeente Altena, voorzitter
De heer H. Tanis, gemeente Altena, lid
De heer M. Hofkens, gemeente Geertruidenberg, lid

1. Opening
De vicevoorzitter opent de vergadering om 16.10 uur.
2. (gewijzigde) statuten MidZuid B.V.
Het algemeen bestuur besluit om:
1) in te stemmen met de statuten MidZuid BV; en
2) akkoord geven aan de statutair directeur MidZuid BV om de statuten van !GO
BV te wijzigen in statuten MidZuid BV

3. Statutenwijziging Entrada AID en samenwerkingsovereenkomst
Het algemeen bestuur besluit om:
1) akkoord te geven aan de statutair directeur MidZuid BV om de statuten van Entrada AID
BV te wijzigen in statuten MidZuid AID BV; en
2) akkoord te geven aan de statutair directeur om de samenwerkingsovereenkomst tussen
MidZuid BV en MidZuid AID te ondertekenen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de vicevoorzitter de vergadering om 16.20 uur.
Zoals vastgesteld in de vergadering van 25 april 2019,

Mevrouw drs. P.C. Jorritsma-Verkade

Drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Voorzitter

Secretaris

