Besluitenlijst Algemeen Bestuur Werkorganisatie
Duivenvoorde
Datum

09-07-2019

Tijd

16:30 - 17:00

Locatie

Gemeentekantoor Wassenaar, kamer 2.21

Voorzitter

Dhr. J.F. Koen

Aanwezigen

P.J. Bouvy-Koene, Cramwinckel, Marcel, A.R. de Graaf, Klaver-Bouman,
Caroline, Koen, Frank, Lamers, Monique, Oppatja, Helene, Ridder, de, L.,
Schokker, Hubert, Wassenaar, K., Westhoek, Jurriën en Zweerts de Jong, Inge

Toelichting

1

Opening en mededelingen
Publiek (externe deelnemer): dhr Van der Elst (gemeenteraadslid VS) is aanwezig.
AB-lid Nanning Mol is afwezig.
Voorzitter Koen meldt dat beide Colleges vanmiddag informeel met positieve energie
elkaar hebben gesproken over de onderzoeken Rijnconsult en Berenschot. Er is
afgesproken dat beide Gemeente secretarissen met directeur Westhoek in overleg
gaan (met externe procesbegeleider) om over de implicaties van beide onderzoeken
na de zomer gesprekken te voeren met verschillende gremia.
Op korte termijn wordt de communicatie strategie besproken.

2

Vaststellen openbare AB besluitenlijst dd 18 juni 2019
Besluit
Vaststellen AB Besluitenlijst dd 18 juni 2019
Toelichting
Conform besloten.

3

Programmabegroting 2020-2023 wodv
Besluit
De Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen.
2. Een bedrag van € 550.000 beschikbaar te stellen voor de investeringen in
jaarschijf 2020, zoals opgenomen in het overzicht investeringen 2020-2023 in de
begroting.
3. De bijdragen van de deelnemers als volgt vast te stellen voor 2019:
a. Gemeente Voorschoten € 15.196.284
a. Gemeente Wassenaar € 17.004.832
4. De vastgestelde Programmabegroting 2020-2023 toezenden aan de raden van de
deelnemende gemeenten.
Toelichting
Conform besloten.
AB lid Schokker vraagt tav van beslispunt 3 een toelichting op absolute omvang van
de begroting, het verschil in de bijdragen van beide gemeenten en CAO
ontwikkelingen. Directeur Westhoek geeft hierop een toelichting met de toezegging
een nadere specificatie van urenregistratie op de verschillende beleidsthema's van
beide gemeenten te verstrekken.

De wens van AB lid de Ridder om meer actualiteit over de toekomstige
ontwikkelingen op te nemen in de aanbiedingsbrief wordt in een later stadium
meegenomen.

4

Rondvraag en sluiting
Voorzitter Koen sluit de vergadering af om 16.51 uur.

