VERSLAG VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
WERKCORPORATIE NOORDOOSTPOLDER B.V.
Vergadering
Datum
Aanwezig

Notulist
Locatie
NR.

AVA WerkCorporatie Noordoostpolder B.V.
Woensdag 16 december 2020 om 12.30 uur
AvA: Hans Wijnants
Directie: Yvonne van der Sluis
Management: Elisabeth de Gelder
Gemeente Noordoostpolder: Roelof Burghoorn, Margo Visscher
Elisabeth de Gelder
WerkCorporatie, Nagelerstraat 23, Emmeloord
ONDERWERP

1

Opening en vaststellen agenda
Hans Wijnants opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2

Mededelingen
 De aandeelhouder geeft aan dat hij – in het kader van het
gewijzigde SUWI-besluit - binnen het RWF erop heeft
aangedrongen dat de werkvloer betrokken moet worden bij het
doorvoeren van veranderingen en dat wat lokaal staat, behouden
moeten blijven.
 Yvonne van der Sluis geeft aan dat binnenkort het
Rekenkameronderzoek verwacht wordt.
 De aandeelhouder blikt kort terug op de bijeenkomst op 2
december waarbij de raad geïnformeerd werd over de pilot met de
120 kandidaten die vanuit de locatie WerkCorporatie begeleid
worden. De presentatie was goed. Jammer dat er vrijwel geen
reactie vanuit de raad kwam.

3

Verslag AvA 27 mei 2020
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd
goedgekeurd en vastgesteld.

4

Jaarplan en begroting 2021
De aandeelhouder stemt in het jaar plan en de begroting. Wel geeft de
aandeelhouder de suggestie mee om de enquête niet te houden.
Werkgevers zijn al enige malen gevraagd naar hun ervaringen met de
WerkCorporatie.

WIE
ACTIE

Elisabeth

Naar aanleiding van de begroting merkt de aandeelhouder op dat de
gemeente in 2022 gaat kijken naar de dienstverlening van Concern voor
Werk in relatie tot de kosten.
Tevens merkt de aandeelhouder op dat de gemeenteraad heeft
aangegeven dat er op de dienstverlening van de WerkCorporatie in 2022
een bezuiniging van 100.000 plaats moet vinden
Roelof Burghoorn merkt naar aanleiding van het jaarplan op dat er
binnen de gemeente iemand wordt aangesteld die zich bezig zal houden
met de verbinding arbeidsmarkt en onderwijs. Het kan nuttig zijn contact
te leggen.
Ook geeft de aandeelhouder aan dat de toelichting in het jaarplan op de
begroting vrij summier is en ruimte tot vragen openhoudt. Het was beter
geweest om de veranderingen te duiden.
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Zo zijn de kosten voor het pand gestegen, onder meer ten
behoeve van een trainingsruimte/vergaderruimte en werkplekken
die ten goede komen aan de dienstverlening.
 In de personeelskosten Concern voor Werk en de gemeente is een
verschuiving zichtbaar. Een van de medewerkers van Concern voor
Werk is overgestapt naar de gemeente en is nu in dienst van de
gemeente Noordoostpolder.
 De verzekeringskosten zullen toenemen, omdat de gemeente heeft
aangegeven dat ze extra kosten gaan doorbelasten in 2021.
Omdat we er rekening mee houden dat die wellicht ook voor
andere kosten kan gaan gelden, is de post Overig gestegen.
Een volgende keer is het beter om een dergelijke toelichting op te nemen
in het plan zelf. Voor nu wordt besloten dat het voldoende is om de
toelichting op te nemen in de de verslaglegging van de AVA.
Rondvraag
De aandeelhouder geeft aan dat een goede ambassadeur van de
inclusieve arbeidsmarkt gevonden is: NUGTR.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun
aanwezigheid en inbreng.
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