Notulen Algemeen bestuur MidZuid
8 juli 2021
Aanwezig:

Mevrouw drs. P.C. Jorritsma-Verkade, gemeente Altena, voorzitter
De heer A.H.M. de Jongh, gemeente Geertruidenberg, vicevoorzitter
De heer H. Bakker, gemeente Drimmelen, lid
Mevrouw L. Schuitmaker, gemeente Drimmelen, lid
De heer J. van Huijgevoort, adviseur
De heer J.P. Tanis, gemeente Altena, lid,
De heer mr. S.M.T.P. Vermeulen, adviseur
De heer R. Wijnia, waarnemend directeur tot 1 juli 2021
De heer J. Rooijmans, secretaris en Algemeen Directeur van 1 juli 2021
De heer M. Maaijwee, concerncontroller
Lisa van Mourik, managementassistent en communicatiemedewerkster

Afwezig met

De heer mr. M.P.C. Willemsen, gemeente Oosterhout, lid

kennisgeving: De heer R.P. van der Helm, gemeente Oosterhout, lid. Gemeente
Oosterhout heeft schriftelijk gereageerd op de agendapunten.
De heer M. Hofkens, gemeente Geertruidenberg, lid
Afwezig

x

zonder
kennisgeving:
De vergadering vindt online via Teams plaats.
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
- De vergadering wordt om 14.40 uur geopend door de voorzitter en de agenda wordt
vastgesteld.
- De voorzitter merkt op dat zij om 15:00 uur even de vergadering verlaat en dat de vice
voorzitter het voorzitterschap tijdelijk op zich neemt.

2. Notulen en actielijst
1. Notulen AB 20-05-2021 ter vaststelling voor AB
Tekstueel: x
Naar aanleiding van: x
Inhoudelijk: x
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
2. Actielijst ter informatie
In het Dagelijks bestuur is besproken dat de actielijst wordt bijwerkt. De actielijst wordt verder
als ter kennisname aangenomen.
3. Ter instemming (14:45 – 15:00 uur)
1. Accountantsverklaring en jaarrekening 2020
Er wordt een instemming gevraagd op de jaarrekeningen 2020. Vorige vergadering waren de
accountsverklaringen nog niet gereed. De jaarstukken zijn toen onder voorbehoud
goedgekeurd in de verwachting dat de accountantsverklaring binnen enkele dagen zou
volgen. Uiteindelijk is de verklaring, door ziektegevallen bij de accountant, pas op 29 juni
beschikbaar gekomen. Deze is nu bijgevoegd met daarbij tevens de Managementletter en het
accountantsverslag. De stukken worden nu zonder voorbehoud vastgesteld door het
algemeen bestuur. Formeel is vervolgens de aandeelhoudersvergadering heropend en is ook
door de AVA de jaarrekening van MidZuid B.V. nu definitief vastgesteld en de is opdracht
gegeven aan de bestuurder om de stukken te publiceren bij de Kamer van Koophandel.
2. Begroting 2022 met zienswijzen en aanbiedingsbrief Provincie
De begroting is begin van het jaar behandeld in de dagelijks bestuursvergadering. De
aanbiedingsbrief is als ter kennisname toegevoegd. Met deze brief wordt de begroting
aangeboden aan de Provincie. De raden zijn akkoord met de begroting zoals deze nu ligt. Er
waren ook geen zienswijzen op de begroting. De stukken worden vastgesteld door het
algemeen bestuur.
3. Verlening locatie optie Everdenberg Oost Oosterhout
Aan het algemeen bestuur wordt een verlening op de optie van het bedrijvenpand gevraagd
voor de locatie Everdenberg Oost in Oosterhout. Er zijn 3 scenario’s waarmee het Algemeen
Bestuur instemt. Harry Bakker vraagt zich af of het besluit nu voorsorteert op het scenario
nieuwbouw. Jos Rooijmans reageert dat alle scenario’s in het onderzoek worden onderzocht,
De optie tot verlenging houdt de optie voor nieuwbouw op deze locatie dan ook open.. Het
algemeen bestuur stemt in met het stuk en daarmee verlenging van de optie op de locatie
Everdenberg Oost Oosterhout.
4. Reservebeleid
Het reservebeleid wordt toegelicht door de concerncontroller Marcel Maaijwee.
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De resultaatbestemming 2020 wordt in een dia getoond. Zo wordt overzichtelijk wat de
grootte van de overreserve is, waarop het voorstel tot uitkering aan de deelnemende
gemeenten is gebaseerd. Met dit overzicht lijkt een goed compromisvoorstel voort te liggen.
De rondvraag van Joost uit vorige AB vergadering wordt behandeld bij dit punt: Hoe is politiek
gezien het moreel gevoel van de bestuursleden bij het feit dat coronacompensatiemiddelen
verdwijnen in de winstverdeling bij bedrijven? Mede bezien in het licht van de zojuist
afgesloten discussie in het AB omtrent de reservepositie van MidZuid? Er wordt gereageerd
dat je als overheid een goed voorbeeld moet geven. Als het in de begroting nog niet nodig is
geweest en het niet nodig is omtrent corona-maatregelen het geld even doorschuiven en
anders teruggeven. Stefan Vermeulen reageert dat de corona-steun gemeenschapsgeld is,
wat een groot verschil is. Advies van hem is om de reserve nog niet uit te keren en zodra alles
achter de rug is kan deze steun altijd nog worden teruggestort. Adriaan de Jongh zet
nogmaals uiteen dat er een aandachtspunt zit op de P.M. post van extra begeleiding in de
berekening van de coronakosten. Deze is moeilijk te definiëren, maar bij instemming met dit
voorstel accepteren de gemeenten wel dit risico, dat tekorten op begeleiding door Corona kan
leiden tot een aanvullende gemeentelijke bijdrage hiervoor bij de jaarcijfers van 2021.De
wethouders zijn het in deze niet met de adviseurs eens en stellen voor het boekjaar 2020 af te
sluiten en de overreserve conform het voorstel terug te storten aan de gemeenten. Ook de
gemeente Oosterhout vindt dit een goed voorstel, zo hebben zij schriftelijk gereageerd.
Hiermee wordt het boekjaar 2020 afgesloten. Het Algemeen bestuur stemt in met het voorstel
omtrent het reservebeleid en het terug te storten bedrag.
4. Ter kennisname (15:10 – 15:25)
1. Update en Doorontwikkeling WSP, toelichting door Peter Volkers (WSP Dongemond)
Op verzoek geeft Peter Volkers een update over het WerkgeversServicepunt regio
Dongemond dit betreft de doorontwikkeling WSP en een algemene update. De update wordt
gegeven door middel van een PowerPoint. Stefan stelt de vraag in hoeverre wordt er werk
uitgewisseld met de andere WSP in de sub regio? En is in een betere samenwerking geen
rendement te halen? Peter reageert dat in de arbeidsmarkt West-Brabant alles anders is
georganiseerd. Qua locatie zijn er al verschillen. Als uitvoerende WSP is er één keer per
maand overleg. In de Communicatie wordt wel steeds meer de samenwerking gevonden. Zo
wordt er per initiatief bekeken wat er wordt opgepakt en wat niet. Maar men wil wel dat
onder de gezamenlijke vlag WSP West-Brabant initiatieven zichtbaar zijn. Vooral voor de
burger en de werkgever zijn alle initiatieven niet zichtbaar meldt Stefan Vermeulen. Adriaan
de Jongh merkt op dat het aanbod van inzetbare werkzoekende een beperkende factor is in
het verhaal. Maar is er ook scherp waardoor dit precies komt en wat er nodig is om hier
verbetering in aan te brengen? Peter reageert dat uit landelijk onderzoek komt dat ongeveer
8% van de doelgroep geschikt is voor langdurig werk. Bij de gemeente kan de oorzaak liggen
bij TOZO waardoor er iets minder bij de klantmanagers aandacht geweest is op de caseloads.
Peter denkt dat er gefocust moet worden op de korte termijn. Dus personen waarbij zichtbaar
bemiddeld kan worden en deze groep is groter volgens hem groter dan de 8%. De voorzitter
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reageert dat dit stuk later moet worden geagendeerd en dat de verdieping in moet worden
gegaan op de verschillende vraagstukken.
2. Toezicht provincie 2021
Deze brieven zijn ontvangen vanuit de Provincie. Er zitten geen bijzonderheden voor MidZuid
in. Het stuk wordt als ter kennisname aangenomen.
6. Rondvraag en sluiting (15:25 – 15:30 uur)
- Niets voor de rondvraag.
De vergadering sluit om 15:30 uur.

Drs. P.C. Jorritsma-Verkade
Voorzitter
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