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Afdeling : bestuurssecretariaat   Verslag   3/2 D 
 
Betreft : resumé van de openbare vergadering Bladno.    –1- 
   (via Teams) van het algemeen bestuur 
   gehouden op 6 juli 2020   kopieën aan: 

      de deelnemers 
aangesloten gemeenten 

         
 
Deelname namens de gemeente: 
Bergen op Zoom de heer J.J.S.M. de Lange, wethouder 
Etten-Leur de heer F. Vrolijk, wethouder 
Halderberge de heer T.C. Melisse, wethouder 
Roosendaal de heer M.A.C.M.J. van Ginderen, wethouder 
Rucphen de heer mr. M.J. de Bruijn, wethouder 
Steenbergen de heer drs. J. Krook, wethouder 
Woensdrecht de heer L.G.M. van der Beek, wethouder, voorzitter 
Zundert   de heer A.F. Zopfi, wethouder 
          
Voorts nemen deel: de heer J.H.G. Koopman, algemeen directeur WVS 
 mevrouw W.C.C.J. Faijaars, concernhoofd FI&A WVS 

de heer P.F.J.M. Havermans, secretaris WVS  
 
Afwezig met kennisgeving: 
Moerdijk   de heer A.M.J. Dingemans, wethouder 
    de heer P.A.C.M. van der Velden, lid DB 
    de heer A.M. van Beers, lid DB 

 
             
1. Opening. 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder 
de heer De Lange die voor de eerste maal aan een AB-vergadering deelneemt. Hij 
maakt melding van de berichten van verhindering.  
 
2. Resumé van de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 6 april 
2020. 
 
De algemeen directeur deelt desgevraagd mede dat vorige week een overleg heeft 
plaatsgevonden met het beleidsoverleg ketensamenwerking, de 3 directeuren en een 
delegatie van de regiegroep over de totstandkoming van het jaarplan 2021-2022. Hij 
licht toe dat er goede afspraken zijn gemaakt. Het ligt in de bedoeling om het concept 
jaarplan 2021-2022 in september op de bestuurstafel te bespreken. In het jaarplan 
zullen o.a. de synergie voordelen van de ketensamenwerking naar voren komen. 
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Het resumé wordt hierna, zonder hoofdelijke stemming, goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3. Lijst van ingekomen en uitgegane stukken / mededelingen. 
 
Indien gewenst, kan de notitie inzake de bezuinigingsvraag van de gemeente Etten-
Leur (zie lijst van ingekomen en uitgegane stukken nr. b), ter kennis worden gebracht 
van de gemeenteraden. 
 
De ingekomen en uitgegane stukken worden hierna voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling WVS-groep. 
 
Het algemeen bestuur besluit, zonder beraadslagingen en hoofdelijke stemming, 
conform het voorstel van het dagelijks bestuur.  
 
5. Rapportage 1e kwartaal 2020 WVS-groep. 
 
De algemeen directeur geeft een korte toelichting. Tot medio maart verliepen de 
zaken normaal. Daarna werd WVS ook geconfronteerd met de coronacrisis. Tot en 
met mei 2020 is een verlies gerealiseerd van € 995k. Dit verlies is vrijwel volledig toe 
te rekenen aan de coronacrisis. WVS werd plotseling geconfronteerd met veel 
afwezige medewerkers, stagnering van opdrachten doordat materialen niet uit het 
buitenland geleverd konden worden, het tijdelijk stopzetten van detacheringen en 
extra kosten om de richtlijnen van het RIVM na te leven. Inmiddels heeft het Rijk 
bijna € 2,5 miljoen compensatie ter beschikking gesteld om de verliezen tot en met 
mei 2020 te compenseren. Voor WVS is deze compensatie voldoende om de 
verliezen te compenseren tot en met mei. Er resteert dan tevens nog een bedrag 
waarmee de verliezen na mei gecompenseerd kunnen worden.  
 
Het algemeen bestuur besluit vervolgens, zonder hoofdelijke stemming, de 
rapportage vast te stellen. 
  
6. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2019 WVS-groep. 
 
De algemeen directeur geeft een korte toelichting. Hij deelt mede dat vanaf 1 april de 
compensatie voor de uitgekeerde transitievergoedingen wordt ingediend bij het UWV. 
Dit verloopt voortvarend. Tot nu toe is door het UWV al een bedrag van € 1,5 miljoen 
aan compensatie toegezegd. Deze compensatie zal te zijner tijd, bij de vaststelling 
van de jaarrekening 2020, aan de deelnemende gemeenten worden uitgekeerd, 
aldus spreker.  
 
Opgemerkt wordt dat sommige gemeenteraden hebben gevraagd om bij de presen-
tatie van de jaarrekening 2020 een nadere toelichting te geven bij de jaarlijkse 
reservering van € 50k voor het 50-jarig jubileum van WVS in 2024. Hier zal rekening 
mee worden gehouden. 
 
Het algemeen bestuur besluit vervolgens, zonder hoofdelijke stemming, conform het 
voorstel van het dagelijks bestuur tot vaststelling van de jaarrekening 2019. 
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7. Voorstel tot vaststelling van de begroting 2021 en meerjarenraming t/m 2024 
WVS-groep. 
 
De secretaris stelt ten aanzien van de reacties op de zienswijzen met betrekking tot 
de begroting 2021 voor, de zienswijze van de gemeente Bergen op Zoom ook op te 
nemen (die was bij de vaststelling van de reacties vorige week nog niet bekend), 
waarbij als reactie verwezen kan worden naar de reactie op zienswijze 4. 
 
Het algemeen bestuur gaat hiermee akkoord. 
  
Het algemeen bestuur besluit hierna, zonder hoofdelijke stemming, conform het 
voorstel van het dagelijks bestuur tot vaststelling van de begroting 2021 en de 
meerjarenraming t/m 2024, alsmede tot vaststelling van de reacties op de 
zienswijzen. 
 
8. Voorstel tot vaststelling van het KPI verslag archiefbeheer 2019, inclusief de 
notitie met betrekking tot de stand van zaken rond de aanbevelingen. 
 
Het algemeen bestuur besluit, zonder beraadslagingen en hoofdelijke stemming, 
conform het voorstel van het dagelijks bestuur. 
 
9. Rondvraag. 
 
De algemeen directeur geeft, aan de hand van een presentatie, een toelichting op de 
gevolgen van de coronacrisis voor WVS. Deze presentatie is als bijlage aan dit 
verslag toegevoegd (./.). 
 
Na de presentatie complimenteert de voorzitter namens het bestuur alle mede-
werkers van WVS-groep voor de wijze waarop is omgegaan met de buitengewoon 
moeilijke situatie tijdens de coronacrisis. 
 
De algemeen directeur deelt desgevraagd mede dat de rijksbijdrage Wsw in de mei 
circulaire structureel is verhoogd. Dit is goed nieuws. Deze aanpassing zal dit najaar  
worden meegenomen in de herziene begroting 2021. Naar verwachting zal het tekort 
in de herziene begroting 2021 dalen ten opzichte van de begroting 2021.  
 
De algemeen directeur merkt op dat de ontwerp herziene begroting 2021 na kennis-
name van de september circulaire in procedure zal worden gebracht.  
 
De voorzitter deelt tot slot nog mede dat de nieuwe Staatssecretaris van SoZaWe, 
Bas van ’t Wout, op maandag 20 juli van 14.00 uur tot 16.00 uur een werkbezoek wil 
brengen aan WVS-groep. Alle bestuursleden zijn hierbij van harte welkom. Er zal nog 
een programma worden opgesteld. 
 
De heer Melisse (Halderberge) vindt het heel jammer dat hij op maandag 20 juli in 
het buitenland verblijft en dus verhinderd is. Ook de voorzitter is wegens vakantie op 
20 juli niet aanwezig. Afgesproken wordt dat de heer Melisse contact zal leggen met 
de nieuwe Staatssecretaris om te vragen of het werkbezoek nog verzet kan worden. 
Hij laat zo snel mogelijk aan de secretaris weten of het werkbezoek verzet wordt. 
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10. Sluiting. 
 
De voorzitter sluit hierna de vergadering en dankt de deelnemers voor hun inbreng. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS, 
gehouden op 12 oktober 2020.  
 

 

De secretaris,     De voorzitter, 
 
 
 
P.F.J.M. Havermans    L.G.M. van der Beek.  

   


