Notulen algemeen bestuursvergadering MidZuid
20 februari 2020
Aanwezig:
Mevrouw drs. P.C. Jorritsma-Verkade, gemeente Altena, voorzitter
Mevrouw L. Schuitmaker, gemeente Drimmelen, lid
De heer mr. M.P.C. Willemsen, gemeente Oosterhout, lid
De heer H. Bakker, gemeente Drimmelen, lid
De heer J.P. Tanis, gemeente Altena, lid
De heer R.P. van der Helm, gemeente Oosterhout, lid
De heer M. Hofkens, gemeente Geertruidenberg, lid
De heer J. van Huijgevoort, extern bestuurslid
De heer mr. S.M.T.P. Vermeulen, extern bestuurslid
De heer J. van der Geest, algemeen directeur
De heer M. Maaijwee, concerncontroller
De heer J. van Ginneken, adviseur bestuurlijke en juridische zaken
Afwezig:
De heer A.H.M. de Jongh, gemeente Geertruidenberg, vicevoorzitter
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De heer Willemsen constateert, bij absentie van de voorzitter (iets verlaat) en vicevoorzitter,
dat een meerderheid van de bestuursleden aanwezig is en opent de vergadering om 11.30
uur.
Deborah stelt zich voor. Zij loopt een schooldagje stage bij de heer Tanis.
Mededelingen algemeen directeur:


Landelijke ontwikkelingen

De algemeen directeur is vicevoorzitter van Cedris. In die hoedanigheid vervangt hij
regelmatig voorzitter Job Cohen bij landelijke overleggen. Hij deelt ontwikkelingen betreffende
programmaraad en Divosa met het bestuur.
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terugkoppeling GR-bijeenkomst gemeenteraadsleden 11 februari 2020

De GR-bijeenkomst voor raadsleden in Oosterhout is bezocht door zo’n 30 raadsleden uit de
regio. 11 van hen hebben de workshop van MidZuid bezocht.
In mei zal MidZuid een bijeenkomst voor raadsleden organiseren.


terugkoppeling heidag CMT

Het CMT zal zich vooral richten op drie punten: de lokaal overstijgende werkgevers,
aansluiting bij de branchestraat en enthousiasmeren op inclusief werkgeverschap.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Stukken ter kennisname
a. Kijk op de P-samenleving van hoogleraar Evelien Tonkens (Sprank / Divoso)
b. Cijfers 2019 in- en uitstroom uitkeringen, resultaten WSP en bijstandscijfers
De directeur geeft toelichting op de stukken ter kennisname.
Naar aanleiding van de resultaten WSP, vraagt mevrouw Schuitmaker of ook de
groei/ontwikkeling van mensen bij MidZuid in beeld gebracht wordt. De algemeen directeur
geeft aan dat dit wel individueel gebeurt, middels de IOP’s. Er zal gezocht worden naar een
manier om het geheel in beeld te brengen.

3. Notulen en actielijst
N.a.v. notulen DB 23 januari agendapunt 7: Gemeentelogo aanbrengen op bedrijfskleding
MidZuid-medewerkers is regelings-technisch misschien niet handig. Afgesproken wordt om
het onderwerp later dit jaar in DB te agenderen. Het onderwerp wordt op de actielijst
geplaatst.
Het algemeen bestuur besluit om vast te stellen:
1) Notulen AB 24 oktober 2019
2) Notulen DB 23 januari 2020
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Actielijst: De actielijst wordt besproken. De afgewerkte punten zullen van de lijst afgehaald
worden.

4. Bedrijfsplan 2020
Het bedrijfsplan wordt toegelicht door de concerncontroller en algemeen directeur.
 De heer Willemsen geeft aan dat de zienswijze van Oosterhout unaniem is
aangenomen in de Raad. Hij benadrukt de waardering van de raad voor de
kostenbesparingen die MidZuid heeft gedaan. Het antwoord van MidZuid op de vraag om
in kaart te brengen wat een besparing in kosten van 5%, 10% en 15% voor effect zou
hebben op de dienstverlening vindt hij onvoldoende. Hij kan met dit antwoord niet
akkoord gaan. De heer Willemsen krijgt bijval van andere bestuursleden. Afgesproken
wordt dat MidZuid nader in kaart zal brengen, wat de wettelijke taken, bovenwettelijke
taken en eventuele overige activiteiten zijn die MidZuid uitvoert. Hierbij zal tevens
aangegeven worden wat het effect is van een bezuiniging van 5, 10 en 15 %
 De heer Hofkens brengt, als aanvulling op de voorlopige zienswijze, een amendement
in dat 19 februari in de raad van Geertruidenberg is aangenomen. In het amendement
wordt gesteld dat uiterlijk 1 januari 2021 een verbetering in de arbeidsvoorwaarden voor
beschut werk dient te zijn geregeld (ev. via incorporatiebeding)
 De aanbiedingsbrief aan de raden zal naar aanleiding van deze punten aangepast
worden
 Op verzoek van de heer Bakker zal in het persbericht een zin over het afscheid van de
heer Lichtenberg aangepast worden
 Er zijn nog raden die zich moeten uitspreken over de zienswijze op de gewijzigde
begroting. Er is door alle gemeenten wel een voorlopige zienswijze ingediend, maar die kan
nog aangepast worden door de raden. Het bedrijfsplan zal door het AB wel vastgesteld
worden en de gewijzigde begroting zal door het AB onder voorbehoud vastgesteld worden.
 Mevrouw Schuitmaker vraagt om in de komende jaren de vaststellingsdatum en
raadsvergaderingen beter op elkaar af te stemmen
 Het bedrijfsplan zal pas na definitieve vaststelling van de gewijzigde begroting
verstuurd worden naar de gemeenten (na de betreffende raadsvergaderingen)
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Het algemeen bestuur besluit om:
a) kennis te nemen van het bedrijfsplan MidZuid inclusief de eerste begrotingswijziging
2020; en
b) kennis te nemen van de zienswijzen die ingediend zijn door de gemeenteraden; en
c) kennis te nemen van het persbericht; en
d) het bedrijfsplan inclusief de eerste begrotingswijziging 2020 zoals deze aan gemeenten
is aangeboden ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen, waarbij de eerste
begrotingswijziging onder voorbehoud; en
e) het voorliggend persbericht, met inachtneming de besproken wijziging, te versturen
naar de gebruikelijke media

5. Reservebeleid
Het reservebeleid wordt toegelicht door de concerncontroller en algemeen directeur.
Het algemeen bestuur besluit om:
1) kennis te nemen van het voorstel voor het reservebeleid; en
2) het reservebeleid goed te keuren en vast te stellen

6. Procesvoortgangen
1) Strategisch plan: Er zijn gespreksafspraken gemaakt met hoofden sociale dienst en
beleidsambtenaren. In Geertruidenberg zal getracht worden de afspraak te vervroegen
i.v.m. de planning.
2) Huisvestingsplan: De heren Wouter Houet en Rene Lolkema van HEVO en de heer
Meinders van MidZuid voegen zich bij de vergadering. De heren van HEVO geven een
presentatie over de stand van zaken huisvestingsplan. Zij stellen voor om na deze
eerste stap te wachten tot het strategisch plan in de contouren staat.
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7. Rondvraag en sluiting


De algemeen directeur wil graag met (een afvaarding) van het bestuur in gesprek over
zijn opdracht bij MidZuid. Er zal een afspraak volgen waarbij in ieder geval de
voorzitter en vicevoorzitter aanwezig zijn. Het bestuur heeft uitgesproken dat de
kwaliteit van de strategie belangrijker is dan de snelheid.



De heer Willemsen geeft aan tevreden te zijn met het activeringsbeleid van zijn
gemeente. Een aantal mensen zijn vanuit het niets toch begonnen aan
vrijwilligerswerk. Enkelen zijn zelfs doorgestroomd naar een reguliere baan.
Wethouders die hier meer over willen weten kunnen informeren via de heer
Willemsen.



Het jaarlijks werkbezoek van het bestuur zal omstreeks september plaatsvinden. Het
netwerk van de algemeen directeur zal benut worden om een bezoekadres te vinden.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 14.15 uur

Zoals vastgesteld in de vergadering van 23 april 2020

Drs. P.C. Jorritsma-Verkade

J.P. van der Geest

Voorzitter

Secretaris
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