Notulen Algemeen en Dagelijks bestuur MidZuid
2 juli 2020
Aanwezig:

Mevrouw drs. P.C. Jorritsma-Verkade, gemeente Altena, voorzitter
De heer A.H.M. de Jongh, gemeente Geertruidenberg, vicevoorzitter
De heer mr. M.P.C. Willemsen, gemeente Oosterhout, lid
De heer J.P. Tanis, gemeente Altena, lid
De heer H. Bakker, gemeente Drimmelen, lid
De heer mr. S.M.T.P. Vermeulen, extern bestuurslid
De heer J. van Huijgevoort, extern bestuurslid
De heer J. van der Geest, algemeen directeur
De heer M. Maaijwee, concerncontroller
Lisa van Mourik, managementassistent en communicatiemedewerkster

De heer R.P. van der Helm, gemeente Oosterhout, lid. Mevrouw L.
Schuitmaker, gemeente Drimmelen, lid. De heer M. Hofkens, gemeente
kennisgeving:
Geertruidenberg, lid.
Afwezig met

1. Opening en mededelingen
De voorzitter constateert dat een meerderheid van de bestuursleden aanwezig is en opent
om 13.30 uur de vergadering.
Mededelingen
- Strategische huisvestingsvisie Hevo en gesprekken met Prisma als huurder. De Algemeen
Directeur licht toe.
Hevo is ingeschakeld om de diverse scenario’s te onderzoeken voor de huisvesting van
MidZuid. Dit proces is weer gekoppeld aan de herijking van de strategie. Doordat dit laatste
proces omvangrijker blijkt dan vooraf bezien en daarmee meer tijd kost, heeft dit gevolgen
voor de beantwoording van de vraagstukken die Prisma inzake de uitbreiding van ruimten bij
MidZuid heeft neergelegd. Het tijdspad dat richting Prisma hierin is aangegeven om
duidelijkheid te kunnen geven omtrent de invulling van de vraagstukken blijkt niet haalbaar.
Vandaar dat hierover een gesprek plaats heeft gevonden met Prisma. Hierin is open
gecommuniceerd over de ontwikkeling voor huisvesting. Zolang deze niet duidelijk zijn kan er

ook geen lange termijn toezegging aan Prisma worden gedaan. Voor korte termijn heeft dit
voor Prisma geen gevolgen en blijven zij huren van MidZuid.
- Voortgang gesprekken financieel deskundigen gemeenten. De concern controller geeft
toelichting.
Donderdag 25 juni 2020 heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met financieel deskundigen
van de vier gemeenten. Het was een open gesprek waarin ideeën gedeeld zijn.
De voorzitter vraagt hoe het proces er verder uitziet? De Concern Controller antwoordt: Eerst
wordt de organisatie in kaart gebracht volgens een model. Daarop worden vervolggesprekken
ingepland. Er worden vooral handvatten geboden door de deskundigen om het proces te
doorlopen. Er komt een uitwerking vanuit MidZuid en dit wordt gedeeld in het bestuur.
- Ondertekening Paula van E-herkenning voor Jeroen t.b.v. de GR. Geen verdere toelichting
nodig.
- Dianne Bekker (manager P&O) geeft terugkoppeling over het advies van het MT en de OR
betreft aanstelling Algemeen Directeur. Aanstelling is behandeld in de OR en in het MT er is
een positief advies gegeven vanuit beiden partijen. Voorzitter geeft aan dat het een positief
feit is. Het bestuur feliciteert de Algemeen Directeur en wenst hem succes.
2. Notulen en actielijst
Ter vaststelling
- Notulen DB 28 mei 2020
- Notulen AB 23 april 2020
De notulen worden vastgesteld door het AB en het DB.
Actielijst ter vaststelling
De actielijst is vastgesteld door het AB en het DB.
3. Stukken ter kennisname
A. Bijeenkomst gemeenteraad
Op 3 juni 2020 is er een digitale informatie bijeenkomst gehouden voor gemeenteraadsleden.
Vraag wordt gesteld hoe de belangstelling hiervoor was? De Algemeen Directeur geeft aan dat
er ongeveer 20 personen hebben deelgenomen aan de online bijeenkomst. De presentatie is
verder als ter kennisname behandeld in de vergadering.
B. Corona en aanbiedingsbrief bij begroting en cijfers tot en met april 2020
Cijfers tot en met april en de eventueel financiële gevolgen betreft Corona zijn besproken in
de vergadering. De Concern Controller licht het stuk kort toe met een voorlopige doorkijk op
de cijfers tot eind juni 2020. Het stuk is verder als ter kennisname behandeld.
C. Kamerbrief uitkomsten onderzoeken participatiewet
Het stuk met de uitkomsten betreft onderzoeken Participatiewet is als ter kennisname
behandeld in de vergadering.
D. Stand van zaken MetWerk en deelname Gemeenten
Notulen AB en DB vergadering
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De stand van zaken MetWerk is kort toegelicht door de Algemeen Directeur. De Algemeen
Directeur geeft aan dat het stuk op de agenda staat om te benadrukken dat gemeenten
benaderd worden door de Commercieel Directeur MidZuid om deel te nemen aan MetWerk.
Het stuk is verder als ter kennisname behandeld in de vergadering.
E. Manifest Participatiewet aan zet
Het bestuur ondersteund het manifest. Het Manifest is verder als ter kennisname behandeld
in de vergadering.
4. Vaststellen van de begroting
De Concern Controller geeft een toelichting over de bijgevoegde stukken. De begroting 2021
en (voorgenomen) zienswijzen van de gemeenten zijn als ter kennisname behandeld.
De zienswijze van gemeente Drimmelen wordt 2 juli 2020 in de raad behandeld. De zienswijze
van de gemeenten Oosterhout en Altena zijn definitief. Gemeente Geertruidenberg heeft
officieel de zienswijze nog niet bevestigd. Maar de Vice Voorzitter verwacht hierin geen
moeilijkheden.
De begroting zoals deze als ontwerpbegroting aan de deelnemende gemeenten is
aangeboden is vastgesteld door het AB en DB.
5. Lening
Het bestuur stemt positief in met het stuk en wordt vastgesteld. De Concern Controller heeft
via de e-mail hiervoor goedkeuring gevraagd waardoor het stuk geen verdere toelichting
nodig heeft.
6. Procesvoorstel doorontwikkeling MidZuid/ Samen Groeien in Werk
Het is tijd om MidZuid door te ontwikkelen. Eind 2019 is gestart met de herijking van de
strategie van MidZuid en tegelijkertijd nam Egbert Lichtenberg afscheid en startte Jeroen van
der Geest als tijdelijk algemeen directeur. Een nieuwe directeur kijkt met andere ogen naar de
organisatie en hij identificeerde dan ook een aantal thema’s waarop de organisatie beter kan
presteren. Om de ervaringen van gemeenten een meer prominente plek te geven in de
herijking van de strategie zijn gemeenten geïnterviewd. De combinatie van de frisse blik van
een nieuwe directeur en de input vanuit de gemeenten heeft geleid tot dit voorstel voor de
doorontwikkeling van MidZuid. Hier en nu wordt alleen een besluit genomen over het proces
‘doorontwikkeling MidZuid’. De Algemeen Directeur zal samen met de wethouders de
betrokkenheid van de gemeentesecretarissen aan de stuurgroep met hen bespreken
(individueel).
Het bestuur stemt in en stelt het procesvoorstel vast.
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Samenwerking gemeenten en MidZuid betreft deel sociaal domein
De voorzitter geeft een toelichting op de mogelijke toekomstige samenwerking tussen de
gemeente Altena en MidZuid. De gemeente Altena heeft het voornemen om het team
Participatie (Werk & Inkomen) onder te brengen bij MidZuid en wil onderzoeken of de
dienstverlening hier bedrijfsmatig en kwalitatief kan worden verbeterd. De voorzitter
benadrukt dat alle vier de gemeenten een andere werkwijze hebben en dat hierin ruimte aan
elkaar moet worden gegeven. Meerwaarde in de samenwerking hebben met behoud van de
eigen identiteit, wordt er opgemerkt. De Algemeen Directeur vult aan dat de mogelijke
samenwerking los staat van het stuk: Doorontwikkeling MidZuid. Er wordt opgemerkt dat de
mogelijk verdergaande samenwerking tussen de gemeente Altena en MidZuid wel invloed kan
hebben op het proces, dit wordt beaamt.
De voorzitter geeft aan dat de gemeente Altena het gesprek aan gaat met de overige
deelnemende gemeenten om verdere toelichting te geven op het voornemen en om na te
gaan of deze gemeenten deel willen nemen aan het onderzoek dat de gemeente Altena uit wil
voeren om de hypothese te toetsen.
Opmerking wordt gemaakt dat de gemeente Oosterhout alle mogelijkheden betreft
samenwerking afgewogen wilt hebben.
De gemeente Altena zal dit onderzoeksproces verder oppakken en de andere deelnemende
gemeenten nader te informeren.
7. Werkbezoek bestuur 2020
Zoals elk jaar wordt er ook dit jaar voorgesteld om op werkbezoek te gaan met een delegatie
vanuit Dongemond (MidZuid en gemeenten). Eerder is gesproken over de wens om een
bezoek te brengen aan een Gemeenschappelijke Regeling waarin meerdere gemeenten de
uitvoering hebben ondergebracht van het brede terrein van Werk & Inkomen. Werkzaak
Rivierenland komt hiervoor in aanmerking. Het bestuur stemt in met het stuk: Werkbezoek
2020. De datum is 23 oktober 2020.

8. Rondvraag en sluiting
- De heer Willemsen vertelt: het Regionaal Werkbedrijf vertegenwoordigt de gehele regio
West-Brabant. Zij trachten provinciale gelden te benutten. Dit gaat om forse bedragen. Hij
merkt op dat het regionaal werk bedrijf op afstand van de besturen van de gemeenten en de
werkbedrijven staat. Als er bepaalde ideeën of tekortkomingen zijn om dit gat kleiner te
maken wordt het verzoek gedaan dit te delen met De heer Willemsen.
De vergadering sluit om 15:15 uur.

Drs. P.C. Jorritsma-Verkade
Voorzitter
Notulen AB en DB vergadering

J. van der Geest
Secretaris
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