Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Werkorganisatie
Duivenvoorde
Datum

22-01-2019

Tijd

16:30 - 17:00

Locatie

Gemeentekantoor Wassenaar, kamer directeur 3.02

Voorzitter

Dhr. J.F. Koen

Aanwezigen

P.J. Bouvy-Koene, Cramwinckel, Marcel, Koen, Frank, Westhoek, Jurriën en
Zweerts de Jong, Inge

Toelichting

1

Opening en vaststellen agenda
Voorzitter P.J. Bouvy-Koene is verhinderd ivm weersomstandigheden. Wethouder
Cramwinckel treedt mede op namens mevrouw P.J.Bouvy-Koene.

1.1

Voorzitterschap van DB vergadering in 2019 (mondeling)
Besluit
Toewijzen van voorzitterschap van DB vergadering in 2019 aan dhr. J.F. Koen
Toelichting
Conform besloten

2

Bericht van de directie
Besproken onderwerpen:
- Ontwikkeling Formatie WODV en bezetting: directeur schetst ontwikkelingen mbt
invulling van vacatures (tijdelijke inhuur en vaste medewerkers).
- Bezuiniging door Wassenaar op WODV: OR heeft geen advies uitgebracht mbt
organisatiebesluit.
- Terugkoppeling van MT dag inzake opstellen van concernplan van WODV 2019/20.
Directeur zegt toe dit concernplan te presenteren in het DB.
Besluit
Concernplan wordt door MT gepresenteerd aan het DB.
Toelichting
Conform besloten.

3

Vaststellen openbare besluitenlijst
Besluit
Besluitenlijst van DB dd 27 nov 2018 vast te stellen.
Toelichting
Conform besloten.
Nav verslag agendapunt 5 Vermindering Taakstelling WODV inzake opstellen
raadsinformatiebrief over de consequenties voor Voorschoten wordt zin opgenomen
"dat kwaliteit Voorschoten op niveau blijft".

4

Update Jaarrekening (mondeling stavaza)
Besluit
Voor kennisgeving aannemen

5

Kaderbrief 2020
Besluit
1. het algemeen bestuur voor te stellen de financiële kaders voor de begroting 2020
vast te stellen en deze in de vorm van een kaderbrief ter informatie naar de
gemeenteraden te sturen.
Toelichting
Conform besloten

6

Schriftelijke vragen aan gemeente Wassenaar van GroenLinks
Besluit
Het college van Wassenaar de gevraagde inlichtingen te verschaffen, met dien
verstande dat de notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur niet
worden verstrekt.
Toelichting
Gewijzigd besloten.
De Openbare Besluitenlijsten van de AB en DB vergaderingen worden na de
gehouden vergaderingen openbaar gemaakt en ter beschikking gesteld aan de
organisatie.

6.1

Vaststellen Reglement van Orde DB vergaderingen
Besluit
Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het
Dagelijks Bestuur 2019 vast te stellen
Toelichting
Aangehouden.

7

Ledenraadpleging WNRa bij gemeenten
Besluit
Akkoord gaan met het advies van P&O om bij de Wnra ledenraapleging 'tegen' de
voorgestelde genormaliseerde cao te stemmen.

Toelichting
Conform besloten
8

Stand van zaken consequenties bezuiniging Wassenaar op WODV
(mondeling)
Stand van zaken van de processtappen worden besproken.
Genodigden
Son, van, Hans

9

Rondvraag
Lid Cramwinkel: Lid Cramwinckel stelt mede namens lid Zweerts de Jong voor tijd in
te plannen om over de toekomstige ontwikkeling in het DB van informeel van
gedachten te wisselen. Het DB stemt daarmee in.
Vergadering sluiting om 17.10 uur

