Besluitenlijst Algemeen Bestuur Werkorganisatie
Duivenvoorde
Datum

12-02-2019

Tijd

17:00 - 17:30

Locatie

Gemeentekantoor Wassenaar, kamer 2.21

Voorzitter

Dhr. J.F. Koen

Aanwezigen

P.J. Bouvy-Koene, Cramwinckel, Marcel, Klaver-Bouman, Caroline, Koen, Frank,
Lamers, Monique, Mol, Nanning, Ridder, de, L., Schokker, Hubert, Wassenaar,
K. en Zweerts de Jong, Inge

Toelichting

AB-leden Wassenaar en Cramwinckel afwezig

1

Opening en mededelingen
AB-leden Wassenaar en Cramwinckel afwezig.
Besluit
..
Toelichting
Directeur signaleert verloop van medewerkers binnen WODV op enkele
sleutelposities (om zeer uiteenlopende redenen). Directeur voorziet dat enkele
ontstane vacatures niet gemakkelijk opvulbaar zijn en mogelijk kan leiden tot
budgetoverschrijding.

1.1

Voorzitterschap van AB vergaderingen in 2019
Besluit
Conform het genomen besluit in de DB vergadering van 22 jan 2019, is dhr. J.F.
Koen voorzitter van het AB-bestuur in 2019.
Toelichting
Conform besloten

2

Besluitenlijst
Besluit
Besluitenlijst dd 11 dec 2018 vast te stellen
Toelichting
Conform besloten en Besluitenlijst dd 11 dec 2018 wordt openbaar gemaakt.

3

Kaderbrief 2020
Reactie op vragen Kadernota 2020 later als bijlage toegevoegd ter informatie.
Besluit
1. de financiële kaders voor de begroting 2020 zoals opgenomen in de kaderbrief
vast te stellen en deze kaderbrief ter informatie naar de gemeenteraden te sturen.
Toelichting
Kaderbrief wordt aangehouden. GS WS stuurt het DB WODV de opdracht om de
taakstellende bezuiniging op de WODV door Wassenaar te verwerken.

Hierop wordt de kaderbrief 2020 aangepast en volgt een schriftelijke parafenronde.
De Bezuiniging voor de Begroting WODV 2019 wordt door DB-lid Schokker met afd.
Financiën besproken.
AB- lid Schokker stelt voor om de bedragen (kapvergunningen en Welstand csie) wel
op te nemen in de kaderbrief 2020.
Voorzitter Koen geeft aan dat in het DB is besproken dat gemeente WS formeel aan
het DB WODV een brief stuurt met het verzoek om taakstellende bezuiniging op de
WODV in de begroting mee te nemen.

4

1e begrotingswijziging 2019 WODV
Besluit
1. De 1e wijziging van de begroting 2019 en de meerjarenramingen vaststellen,
waarin de financiële consequenties zijn opgenomen van de verminderde
dienstverlening aan de gemeente Wassenaar, voor de taken zoals bekrachtigd door
de gemeenteraad van Wassenaar op 18 december 2018;
2. De hierbij behorende begrotingswijziging vaststellen;
3. De reactie op de ontvangen zienswijze zoals opgenomen in de bijlage bij dit
voorstel vaststellen en toesturen aan de gemeenteraad van Voorschoten;
4. De reactie op de ontvangen zienswijze zoals opgenomen in de bijlage bij dit
voorstel vaststellen en toesturen aan de gemeenteraad van Wassenaar.
Toelichting
Conform besloten.

5

Rondvraag en sluiting
AB-lid de Ridder: vraagt aandacht voor "warme truiendag" (15 feb) en ziet graag dat
de temperatuur in de gemeentelijke panden laag wordt gedraaid. Directeur geeft
aan dat dit technisch niet uitvoerbaar is.
AB-lid Schokker: geeft aan dat de gemeenteraad van Wassenaar nadenkt over de
voortzetting van het huidige contract met de accountant en informeert naar de
mogelijke aanbesteding hiervan. De directeur schetst de huidige ontwikkelingen op
de accountancy markt en concludeert beperkte keuze mogelijkheden voor
gemeentes van deze omvang. AB-lid Schokker koppelt dit terug naar de
gemeenteraad.
Vergadering wordt gesloten om 17.50 uur.

