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Afdeling : bestuurssecretariaat   Verslag   6/2 D 

 

Betreft : resumé van de openbare   Bladno.    –1- 

   vergadering van het algemeen  

   bestuur, gehouden op 17 oktober 

   2022 bij WVS, Bosstraat 81 te   kopieën aan: 

Roosendaal     aan- en afwezigen 

aangesloten 

         gemeenten 

 

 

Aanwezig namens de gemeente: 

Bergen op Zoom de heer D.P.E. Hopmans MSc, wethouder 

Etten-Leur de heer M.J. Verwijmeren, wethouder 

Halderberge de heer T.C. Melisse, wethouder, voorzitter 

Moerdijk de heer mr. drs. G.J.M. Blom, wethouder 

Roosendaal de heer M.A.C.M.J. van Ginderen, wethouder 

Rucphen mevrouw L.F.E.A. Matthijssen-de Jong, wethouder 

Steenbergen de heer N. Baali MSc, wethouder 

Woensdrecht de heer L.G.M. van der Beek, wethouder 

Zundert   de heer A.F. Zopfi, wethouder 

 

Aanwezig namens het dagelijks bestuur: 

    de heer A.M. van Beers, lid DB 

    de heer P.A.C.M. van der Velden, lid DB 

             

Voorts aanwezig: de heer J.H.G. Koopman, algemeen directeur WVS 

de heer P.F.J.M. Havermans, secretaris WVS 

               

Afwezig m.k.:  - 

           

 

1. Opening. 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Resumé van de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 11 juli 

2022. 

 

Het resumé wordt, zonder beraadslagingen en hoofdelijke stemming, 

goedgekeurd en vastgesteld. 
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3. Lijst van ingekomen en uitgegane stukken / mededelingen. 

 

Het vergaderrooster 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld. De ingekomen brief 

van GS Noord-Brabant wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

De heer Van der Beek (wethouder van Woensdrecht) deelt mede dat een 

delegatie uit het DB het jaarlijkse beoordelingsgesprek heeft gevoerd met de 

algemeen directeur. De conclusie is dat het DB zeer tevreden is met de wijze 

waarop de algemeen directeur zijn taak uitoefent. 

 

De algemeen directeur geeft desgevraagd een korte toelichting op de 

bedrijfsvoering van WVS.  

 

4. Voorstel inzake werving extern DB-lid. 

 

De voorzitter geeft een korte toelichting op het voorstel.   

 

Het algemeen bestuur wijst de wethouders Matthijssen en Zopfi aan als lid van 

de sollicitatiecommissie namens het AB.   

 

Het AB stemt vervolgens, zonder hoofdelijke stemming, in met het voor-

liggende voorstel.  

 

5. Rapportage 2e kwartaal 2022 WVS. 

 

De algemeen directeur geeft een toelichting. Tot en met september 2022 is er 

een positief resultaat ten opzichte van het budget van € 2,3 miljoen. Dit is 

inclusief de toegekende corona compensatie over het 4e kwartaal 2021 en het 1e 

kwartaal 2022. Er is voldoende werk. De algemeen directeur uit wel zijn zorgen 

over de steeds grotere problemen in de aanlevering van grondstoffen. O.a. 

aluminium is steeds moeilijker te krijgen hetgeen gevolgen kan hebben voor de 

productie van de huishoudtrappen. 

 

De heer Hopmans (wethouder van Bergen op Zoom) merkt op dat in de 

rapportage gezegd wordt dat de ombouw tot een leerwerkbedrijf op koers ligt. 

Hij vraagt zich af of al de conclusie getrokken kan worden dat WVS een 

ontwikkelbedrijf is dat permanent onderhevig is aan veranderingen.  

 

De algemeen directeur geeft aan dat deze conclusie juist is. Hij zal er voor 

zorgen dat voortaan niet meer gesproken wordt over de transitie van een 

traditioneel SW-bedrijf naar een ontwikkelbedrijf, maar dat WVS nu een 

ontwikkelbedrijf is dat inspeelt op de noodzakelijke veranderingen.  

 

De algemeen directeur deelt desgevraagd mede dat WVS, en dan met name de 

bedrijfsmaatschappelijk werkers, samenwerken met de verslavingszorg, 

Novadic Kentron.  



 

 
pagina 3 van 4 

 

 

De heer Hopmans (wethouder van Bergen op Zoom) uit zijn waardering voor de 

wijze waarop WVS periodiek verslag doet van alle ontwikkelingen.  

 

De voorzitter merkt op dat zijn ervaring is dat, wanneer de kwartaalrapportage 

met een voorlegger van het college wordt aangeboden aan de raad, de 

rapportage goed wordt bekeken door de raadsleden. 

 

De kwartaalrapportage wordt hierna voor kennisgeving aangenomen. 

 

6. Ontwerp herziene begroting 2023 en herziene meerjarenraming t/m 2026 

WVS. 

 

De voorzitter stelt de ontwerp herziene begroting en meerjarenraming aan de 

orde. 

 

De heer Baali (wethouder van Steenbergen) zou graag nadere informatie willen 

ontvangen over de reservevorming bij WVS zodat hij zijn gemeenteraad 

hierover goed kan informeren. Afgesproken wordt dat de secretaris de heer 

Baali van de benodigde informatie zal voorzien. 

 

De heer Zopfi (wethouder van Zundert) vraagt of er op regionaal niveau weer 

gesproken wordt over de solidariteit met betrekking tot de taakstelling voor 

beschut werk. Dit blijkt niet het geval. 

 

De heer Van der Beek (wethouder van Woensdrecht) vraagt aandacht voor de 

instroom bij het groenbedrijf van WVS. Zolang deze instroom stagneert komt er 

niets terecht van de oprichting van het publieke groenbedrijf. Hij vindt dit wel 

zorgelijk, omdat de positie van WVS als gevolg van de uitstroom uit de SW 

steeds nijpender wordt. 

 

De voorzitter licht toe dat de ontwerp herziene begroting 2023 een behoudende 

begroting is. Er is wel rekening gehouden met de stijging van het wettelijk 

minimumloon met 10 %, maar nog niet met een eventuele compensatie 

hiervoor vanuit het Rijk. Over dit laatste is op dit moment nog niets bekend. 

 

Het algemeen bestuur besluit vervolgens, zonder hoofdelijke stemming, de 

ontwerp herziene begroting 2023 en de meerjarenraming t/m 2026 toe te 

zenden aan de 9 deelnemende gemeenten conform het voorstel dd. 26 

september 2022, no. 10 - 2022. 

 

7. Rondvraag. 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
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8. Sluiting. 

 

De voorzitter sluit hierna de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun 

inbreng. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 

WVS, gehouden op 19 december 2022.  
 

 

De secretaris,     De voorzitter, 

 

 

 

P.F.J.M. Havermans    T.C. Melisse.  
   


