Notulen Algemeen bestuur MidZuid
11 februari 2021
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
Mevrouw L. Schuitmaker, gemeente Drimmelen, lid
De heer J.P. Tanis, gemeente Altena, lid
De heer M. Hofkens, gemeente Geertruidenberg, lid
De heer R.P. van der Helm, gemeente Oosterhout, lid
De heer J. van Huijgevoort, adviseur
De heer mr. S.M.T.P. Vermeulen, adviseur
De heer J. van der Geest, tot 1 februari 2021 algemeen directeur
De heer R. Wijnia, waarnemend directeur
De heer M. Maaijwee, concerncontroller
Lisa van Mourik, managementassistent en communicatiemedewerkster

Afwezig met

kennisgeving: De heer H. Bakker, gemeente Drimmelen, lid
Afwezig
zonder
kennisgeving:

x

De vergadering vindt online via Teams plaats.
1. Opening en mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter constateert dat een meerderheid van de bestuursleden aanwezig is en opent
om 14:39 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
Mededeling voorzitter
- Remco Wijnia, waarnemend directeur van MidZuid, stelt zich voor aan alle leden van het
Algemeen Bestuur.

2. Notulen en actielijst
1. Notulen AB 29-10-2020 ter vaststelling
Inhoudelijk: x
Tekstueel: x
Naar aanleiding van: x
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
2. Actielijst ter informatie
De actielijst is als ter kennisgeving behandeld.
3. Ter vaststelling
1. Kadernota 2022
Via de mail is er door het Dagelijks Bestuur ingestemd met de kadernota 2022. De nota wordt
ook door het AB vastgesteld.
Samen met het bedrijfsplan wordt de kadernota in een beknopte presentatie aan het AB
gepresenteerd door Marcel Maaijwee. Vooraf bevestigt Marcel Maaijwee dat bekend is dat de
formele behandeling van de zienswijze bij de deelnemende gemeenten nog niet is geweest.
Op voorhand is wel kenbaar gemaakt dat er geen zienswijzen lijken te komen. Gezien de
begroting 2022 dat wordt opgemaakt en het bedrijfsplan 2022 dat eind 2021 nog wordt
opgemaakt is er nog voldoende ruimte om eventuele nagekomen zienswijzen in deze stukken
mee te nemen.
Jeroen van der Geest stelt dat er een onderhandelaarsakkoord is voor de cao voor de nieuwe
doelgroep. Vandaag is er een persbericht hierover verzonden.
Wethouder Robin van der Helm stelt het volgende: niets is moeilijker dan Zero Based
Budgeting binnen een organisatie. Wat hoort er daadwerkelijk in een takenpakket. Taken
worden geoptimaliseerd. En welke rol speelt MidZuid in de uitvoering van deze taken. De
wethouder heeft de behoefte om hierover vaker als Algemeen Bestuur met elkaar in gesprek
te gaan. Jeroen van der Geest reageert: dat je dit gesprek op deze manier niet op dit moment
moet willen agenderen. Je hebt een publieke taak als gemeenten om mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. In 2019 zijn de taken van MidZuid nog
vastgesteld om deze in gezamenlijk verband uit te voeren, vanwege de voordelen die dit met
zich mee brengt. Juist in december heeft het bestuur een besluit genomen over het
transformatieproces waarbinnen veel onderwerpen geagendeerd worden. Landelijk is de
discussie over de meerwaarde van de publieke sociale infrastructuur zo’n beetje afgerond
met een duidelijke herwaardering van het belang van deze infrastructuur. De wethouder
reageert dat dit juist bedoelt is om nieuwe inzichten samen op tafel te brengen. De
wethouder reageert dat hij niet Beschut Werk weer op de schop wil gooien of de wettelijke
uitvoering van de Participatiewet. Hij bevestigt dat de waarde van samenwerking niet ter
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discussie staat. Marcel Willemsen steunt Wethouder Robin van Helm in zijn stelling. Paula
Jorritsma geeft aan dat je het onderwerp niet in deze korte tijd kan behandelen. Hiervoor
moet een extra vergadering komen.
Joost Huijgevoort, extern adviseur van het bestuur, reageert dat MidZuid een verlengstuk van
de gemeente is. Hij zou willen dat als dit gesprek gevoerd wordt zero based ook geldt voor de
gemeentelijke organisaties. Hans Tanis beaamt om hier de tijd voor te nemen om over in
gesprek te gaan. Stephan Vermeulen reageert: hier moet goed over worden gesproken. De
taak staat niet ter discussie maar wel de wijze waarop deze taak wordt uitgevoerd. Vanuit
Oosterhout komen mneerdere signalen die niet genegeerd kunnen worden en vragen om een
goed gesprek. Jeroen vraagt hoe het bestuur de huidige discussie ziet in relatie tot het
transformatieproces. Biedt het transformatieproces voldoende antwoorden op de gestelde
vragen? Paula Jorritsma staat achter de stappen die zijn gezet binnen de transformatie. Wel
merkt zij dat er vragen leven vanuit de gemeente Oosterhout. Adriaan de Jongh geeft aan dat
op korte termijn het Algemeen Bestuur samen van gedachten moet wisselen voordat de
uitkomsten van het transformatieproces er zijn. Lieke Schuitmaker beaamt dit. Jeroen van der
Geest gaat aan Jenny den Hertog vragen om iets te plannen met een programma om hierover
te spreken binnen het AB. Ook om de verbinding met het transformatieproces te houden. Dit
wordt in maart georganiseerd.
2. Archivering
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om:
-

kennis te nemen van het aanwijzingsbesluit informatiebeheer, de archiefverordening
2020, de beheerregeling informatiebeheer; en

-

vaststellen van het aanwijzingsbesluit informatiebeheer; en

-

archiefverordening 2020 vast te stellen na goedkeuring in het Dagelijks Bestuur; en

-

het vaststellen van de beheerregeling informatiebeheer

Toevoeging op bovenstaande is dat er een brief binnen is gekomen van de Provincie dat het
archiefbeheer binnen MidZuid voldoet en dat MidZuid verder kan met de werkzaamehden
omtrent archivering.
Het Algemeen Bestuur stelt de stukken vast.
3. Bedrijfsplan MidZuid 2021
Het bedrijfsplan wordt door het AB vastgesteld met in achtneming van wat bij de kadernota
onder punt 1 staat vermeld in het kader van de zienswijzen
4. Ter kennisgeving
1. Het Goud van de Participatiesamenleving
Veel gemeenten in Nederland benutten de mogelijkheden voor inzet van Loonkostensubsidie
(LKS) met bijbehorende No-riskpolis onvoldoende voor mensen lang in bijstand. En dat is een
grote gemiste kans. Voor gemeenten en voor de mensen die langs de zijlijn staan in onze
maatschappij. Het stuk is als ter kennisname behandeld in de vergadering.
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2. Update huisvesting / Vestiging Altena
De nota gaat vooral over de vestiging in Altena, hier is ook financieel ruimte voor binnen de
begroting van MidZuid. De DB leden gaan met de AB leden in gesprek over de nota
huisvesting. Via de mail mag hierop het AB reageren en vaststellen. De zal zo’n twee weken in
beslag nemen.
4. Rondvraag en sluiting
- Niets voor de rondvraag.
De vergadering sluit om 15:39 uur.

Drs. P.C. Jorritsma-Verkade
Voorzitter
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J. van der Geest
Secretaris
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