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Verslag Algemeen bestuur 
Notulist : Irma Stam (Notuleerservice Nederland) 
Aanwezig : E. Briët, gemeente Bergen, J.M. Kloosterman, gemeente Uitgeest, L. Nuijens, R. Oud, gemeente 

Uitgeest (portefeuillehouder personeelszaken en waarnemend portefeuillehouder financiën),  
  G. Rep, gemeente Dijk en Waard, A.A. Tromp, gemeente Heiloo, J.J. Wedemeijer, gemeente 

Alkmaar (voorzitter), M. Wiesehahn-Vrijman, gemeente Bergen, J. Rutten, directeur Halte Werk, 
J. Mokveld, kwartiermaker/beoogd directeur Zaffier, I. Tromp, manager Finance en Control 
WNK, S. Mulder, directieadviseur Compliance & Bestuurszaken WNK 

Online : R. Beems, gemeente Castricum, F.G. Binnendijk, gemeente Castricum, R. Opdam, gemeente 
Heiloo 

Afwezig : W. van Eijk, algemeen directeur WNK (secretaris), A. Niestadt, strategisch beleidsadviseur Halte 
Werk 

Datum :  8 december 2022 

 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur met een woord van welkom.  

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

De heer van Eijk en mevrouw Niestadt zijn wegens ziekte afwezig.  

 

4. In- en uitgaande stukken 

Er zijn geen in- en uitgaande stukken. 

 

5. Verslag en actielijst  

a. Verslag AB d.d. 29 september 2022 

Naar aanleiding van Project Post meldt de heer Mokveld dat er een kans was om in Westzaan een 

werken op locatieproject te starten, vergelijkbaar met Opmeer. De noodzakelijke voorbereidingen en 

voorwaarden waren volgens de heer Mokveld niet grondig voorbereid. Hij heeft dan ook besloten om 

het contract voor dit moment niet te tekenen. 

De heer Binnendijk vraagt of de directie een alternatief heeft om de 60 arbeidsplaatsen op een andere 

manier te realiseren. De heer Mokveld schetst dat het probleem niet het aantal arbeidsplaatsen is, maar 

de aansluiting die gezocht moet worden om mensen op de juiste plek te krijgen en daar te houden. Als 

mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te snel en gedwongen door zakelijke afspraken 

worden geplaatst, ontstaan er problemen. Dit is tevens een financieel risico.  

 

Het verslag wordt conform vastgesteld. 
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b. Actielijst AB d.d. 29 september 2022 

De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt. 

 

6. Inhoudelijke stukken ter besluitvorming 

a. Bijdrageverordening Zaffier 2023 

De heer Rep vraagt of het AB bevoegd is om hierover een besluit te nemen, aangezien alle 

bevoegdheden op grond van artikel 4, lid 1 en 2 zijn overgedragen van AB naar DB. De voorzitter 

antwoordt dat alle besluiten over financiële stukken bij uitstek voorbehouden zijn aan het AB. Dit is 

gelijk aan andere GR’en. Hij stelt voor om de wettelijke basis te checken. Actie: secretaris 

 

De heer I. Tromp licht toe dat in de bijdrageverordening staat hoe Zaffier volgend jaar aan zijn middelen 

komt. Er zijn diverse routes gevolgd. Ook de financiële ambtenaren van alle deelnemende gemeenten 

hebben input geleverd. Dit betekent dat men het ambtelijk eens is over de inhoud. De integratie-

uitkering van het participatiebudget wordt vanaf volgend jaar toegevoegd aan het gemeentefonds. Veel 

bedrijven worstelen hiermee. Inmiddels is er een pragmatische afspraak gemaakt om het vastgestelde 

participatiebudget van 2022 te indexeren naar 2023 en in 2023 met de financiële ambtenaren te kijken 

naar de best practices in Nederland inzake de financiering van dat onderdeel van Zaffier.  

De heer A. Tromp vraagt om een toelichting inzake Beschut Werk. De heer I. Tromp antwoordt dat het 

volledige participatiebudget tot en met 2023 in de integratie-uitkering zit. Dit gaat allemaal naar het 

gemeentefonds, behalve de WSW en Beschut Werk, waardoor deze cijfers apart inzichtelijk blijven in de 

circulaires. 

De heer Rep leest bij de begripsbepalingen dat men jaarlijks het indexatiecijfer vanuit de FUGR vaststelt. 

Hij begrijpt nu dat men volgend jaar met een andere systematiek komt. De voorzitter stelt voor om de 

verordening aan te passen zodra er een nieuwe systematiek komt. Actie: secretaris 

 

Besluit: 

Het AB Zaffier stelt de Bijdrageverordening Zaffier 2023 vast.  

 

b. Financiële verordening Zaffier 2023 

De heer I. Tromp licht toe dat dit een verplichting is. Er zijn geen bijzonderheden. 

 

Besluit: 

Het AB Zaffier stelt de Financiële verordening Zaffier 2023 vast.  

 

c. Normenkader 2022 

Besluit: 

Het AB Zaffier stelt het Normenkader 2022 vast.  
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d. Begroting 2023 

De heer Oud stelt voor om een nuancering aan te brengen in de eerste zin van de tweede alinea door te 

zeggen dat er een bepaalde tijdsdruk was, maar dat de begroting zorgvuldig is opgesteld. De aanwezige 

bestuursleden gaan hiermee akkoord. Actie: de heer I. Tromp 

De heer Binnendijk vraagt wat er beoogd wordt met een herziening, waarvan de inhoud nog moet 

blijken. De heer Mokveld antwoordt dat men wil laten zien dat Zaffier binnen de kaders blijft, maar dat 

er intern in de begroting het één en ander zal schuiven.  

De heer Binnendijk vraagt vervolgens of het dan niet goed is als het AB hier zicht op heeft. De heer 

Mokveld antwoordt dat het niet de bedoeling is om het AB op dit detailniveau te laten meekijken. Hij 

denkt dat het beter is om het in de PFC-cyclus mee te nemen. Als er behoefte aan is, zal hij de 

penningmeester hierin meenemen buiten de PFC-cyclus om.  

De heer Briët vraagt of hij goed begrijpt dat er geen grote fundamentele verschuivingen plaatsvinden, 

die leiden tot een verandering in het resultaat. De heer Mokveld antwoordt dat dit juist is. Mocht dit wel 

het geval zijn, dan zal het ergens in het PFC-cyclus naar voren komen als onrechtmatigheid.  

 

Besluit: 

Het AB Zaffier stelt de Begroting 2023 vast met inachtneming van bovenstaande aanpassing. 

 

e. Kadernota 2024 

De heer Mokveld licht toe dat alle financials betrokken zijn.  

De heer Wiesehahn meldt dat het document in BUCH-verband is besproken. Hij heeft daarbij tweemaal 

vergeefs gevraagd om een communicatieparagraaf toe te voegen. Hij vraagt of deze paragraaf er alsnog 

kan komen, want het is belangrijk hoe Zaffier straks in het veld, zowel door inwoners als door bedrijven 

gepercipieerd gaat worden. De kadernota is een document bij uitstek om in op te nemen hoe Zaffier de 

communicatie naar het bedrijfsleven en naar de inwoners gaat inrichten. Daarnaast wil hij graag 

benadrukken dat het vervelend en slecht is dat er tweemaal niets wordt gedaan met zijn verzoek. De 

heer Mokveld geeft aan dat hij de volgende keer duidelijker zal communiceren over elkaars 

verwachtingen.  

De heer A. Tromp zegt dat er in de kadernota iets wordt gezegd over de missie en de visie, maar het 

gaat ook over de positionering van Zaffier, zowel richting de deelnemende gemeenten als richting de 

inwoners en bedrijven. Hier kan men prima een communicatieparagraaf aan toevoegen. De 

communicatiestrategie zou dan in een ander document kunnen worden opgenomen.  

Mevrouw Kloosterman zegt dat het van belang is dat de communicatie goed wordt geborgd en dat er 

aandacht voor is.  

Afgesproken wordt dat het AB de heer Oud mandateert om een communicatieparagraaf op te stellen en 

deze af te stemmen met de AB-leden. In de paragraaf wordt de positionering van Zaffier beschreven 

met de melding dat dit verder zal worden uitgewerkt in een communicatiestrategie. Actie: de heer Oud 

De heer Binnendijk schetst dat er in de kadernota niets is opgenomen over de werkgeversbenadering.  
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De heer A. Tromp zegt dat ook dit te maken heeft met de positionering van Zaffier richting de 

buitenwereld. Hij stelt voor om dit toe te voegen aan de paragraaf die de heer Oud gaat opstellen. 

Vanuit de positionering zijn er dan twee zaken die verder uitgewerkt moeten worden: de 

communicatiestrategie en de werkgeversbenadering.  

 

De heer Binnendijk vraagt of men als Zaffier jaarlijks gaat werken aan 60 fte uitstroom. De heer Mokveld 

antwoordt dat dit het geval is; de doelstellingen zijn ongewijzigd.  

Vervolgens vraagt de heer Binnendijk om een toelichting op de verwachte daling in de uitstroom WSW, 

waardoor het tekort oploopt, terwijl dit de laatste jaren juist afliep. De heer I. Tromp antwoordt dat het 

macrobudget voor de WSW met de komst van de participatiewet hetzelfde blijft. Er is gerekend met een 

verwachte uitstroom van het aantal WSW’ers en daarmee dus een beschikbaar bedrag per SW’er. De 

uitstroom is nu hoger dan verwacht en daardoor is er meer beschikbaar per SW’er. Dit verklaart dat het 

tekort aan het teruglopen is. Echter, waar men een voorschot neemt op uitstroom gaat er ergens 

volgens de heer Tromp een achterstand op uitstroom ontstaan. Hij neemt hierop een voorschot door in 

de kadernota aan te kondigen dat het ergens zou kunnen gaan omslaan en dat er dan minder per SW’er 

beschikbaar is.  

De heer Rep merkt op dat er veel PM-posten zijn. Hij stelt voor om met elkaar het gesprek aan te gaan 

als dit uit de hand dreigt te gaan lopen. Daarnaast geeft hij zijn complimenten voor het verrichte werk.  

 

Besluit: 

Het AB Zaffier stelt de Kadernota 2023 vast met inachtneming van bovenstaande toevoeging. 

 

f. Toelichting op en bedrijfsresultaat tot en met september 2022 

De heer I. Tromp licht toe dat de notitie zuiver WNK Personeelsdiensten in zijn oude vorm betreft. Er 

lopen diverse ontwikkelingen, waardoor men op de bedrijfsvoering ten opzichte van een begroot verlies 

van € 915.000 verwacht uit te komen op een verlies van € 145.000. Door het deel transitiekosten neemt 

het verlies toe tot een bedrag van circa € 600.000.  

Het AB neemt de notitie voor kennisgeving aan. 

 

g. Notitie begrotingsoverschrijding 2022 

De heer I. Tromp licht toe dat de notitie niets anders betekent dan het rechtmatig maken van de 

begrotingsoverschrijdingen. Het gaat niet over het toekennen van extra middelen. De overschrijdingen 

zijn reeds in een eerder stadium via de toelichting op de resultaten kenbaar gekend. In deze branche is 

het niet gebruikelijk om begrotingswijzigingen te doen. Dit is het alternatief.  

De heer Wiesehahn vraagt naar de relatie met WNK. De heer I. Tromp antwoordt dat de GR WNK is 

omgebouwd tot Zaffier, maar de handelsnaam en de activiteiten zijn nog WNK Personeelsdiensten.  

De voorzitter stelt voor om de overschrijdingen, indien mogelijk, in de PFC-cyclus mee te nemen.  

 

Besluit: 
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Het AB Zaffier besluit om de overschrijdingen te accepteren. 

 

7. Inhoudelijke stukken ter kennisname 

a. Besluitvorming Zaffier 

De heer Mokveld geeft een korte toelichting.  

De heer Oud vraagt de heer Rep naar de kern van zijn bezwaar. De heer Rep antwoordt dat het 

afstemmingsoverleg een inhoudelijk overleg zou zijn, maar het lijkt steeds meer besluitvormend te 

worden. Verder heeft hij grote moeite met het besluit, genomen door het SORA-bestuur, om alle 

bevoegdheden op grond van artikel 4, lid 1 en 2 over te dragen van AB naar DB. Dit betekent dat de 

gemeenten Bergen, Heiloo en Castricum, die niet vertegenwoordigd zijn in het DB, niet meer kunnen 

besluiten over hun eigen beleidsregels. Hij wil graag onderzoeken of dit een rechtmatig besluit is 

geweest. De datum klopt in ieder geval niet.  

Er volgt een korte discussie over de bevoegdheden, de uitvoerbaarheid en de couleur locale.  

De heer Mokveld meldt dat er niets naar het DB gaat, zonder dat het in het afstemmingsoverleg op een 

goede manier is afgestemd. Nadat dit overleg beter is georganiseerd, is dit de plek om de couleur locale 

samen te bepalen.  

De heer A. Tromp concludeert dat er een onderliggende discussie speelt waar men het gesprek over 

moet voeren: op welke onderdelen kan men een specifieke vraag bij Zaffier neerleggen die voor een 

minderheid van de gemeenten geldt. Daarna moet worden gekeken hoe dit in het proces vormgegeven 

kan worden. De heer Mokveld geeft aan dat hij dit gesprek graag wil faciliteren. Actie: secretaris 

 

8. Rondvraag 

De heer Mokveld meldt dat er drie personen vanaf 1 januari in de nieuwe samenstelling niet meer 

aanwezig zullen zijn bij het AB. Dit zijn de heren Van Eijk, Mulder en Rutten. Namens het AB dankt hij de 

heren hartelijk voor hun inzet. 

 

Leonie Nuijens geeft een presentatie inzake de communicatiestrategie. De presentatie wordt als bijlage 

toegevoegd aan het verslag.  

 

9. Sluiting 

Nadat er verder niets meer aan de orde is, wordt de vergadering door de voorzitter met een woord van 

dank gesloten om 15.25 uur. 

 

Alkmaar, 12 januari 2023 

 

 

……………………………  …………………………… 

J.J. Wedemeijer,  W. van Eijk, 

voorzitter  secretaris 


