VERSLAG ALGEMEEN BESTUUR d.d. 17 NOV. 2020 BESLUITVORMEND
ZAAKNUMMER: 830328

Aanwezig:
 Dhr. R.A.P. Wortelboer, burgemeester Stede Broec, pl.v.v. Voorzitter
 Dhr. N. Slagter, wethouder Stede Broec
 Mevr. A.A.C. Groot, wethouder Stede Broec
 Dhr. B. Nootebos, wethouder Stede Broec
 Mevr. A. Huisman, gemeentesecretaris Stede Broec




Dhr. E. Struijlaart wethouder Enkhuizen
Dhr. D. Luyckx, wethouder Enkhuizen
Mevr. E. Heutink – Wenderich, wethouder Enkhuizen







Dhr. M. Pijl, burgemeester Drechterland
Dhr. D. te Grotenhuis, wethouder Drechterland
Mevr. Y. Roos-Bakker, wethouder Drechterland
Dhr. J. Broeders, wethouder Drechterland
Mevr. C.M. Minnaert, gemeentesecretaris Drechterland




Dhr. J. Groenewoud, bestuurs- en managementsecretaris
Mevr. J. Koster, directiesecretaris

Afwezig:
 Dhr. E.A. van Zuijlen, burgemeester Enkhuizen, Voorzitter
 Dhr. N. van den Bergh, gemeentesecretaris Enkhuizen
Plaats: Digitaal via TEAMS, tijdstip: 13.30 – 15.00 uur.
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De heer Van
Zuijlen
De heer Van
Zuijlen

Agenda:
Opening
Besluitenlijst:
De besluitenlijst van 20 oktober 2020 ligt ter vaststelling aan u
voor.
Besluit:
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Gasten:

3

Ter besluitvorming:
Voorstel Faciliteren thuiswerken irt werken op kantoor

De heer Van
Zuijlen
Bijlage Zaaknummer: Toelichting

Verslag
Mevrouw Minnaert geeft een korte toelichting. Formeel gaat het
nu om een voorgenomen besluit door het AB. De OR heeft
instemmingsrecht, waarna dit voorstel nogmaals in het AB komt,
dan voor definitieve besluitvorming. Verder beschouwen we dit

voorstel als een overgangsregeling omdat dit punt ook onderwerp
van gesprek is tijdens de cao besprekingen.
De heer Luyckx vraagt wat dit voorstel doet met de huisvesting
van onze medewerkers op de locaties. Want als men meer gaat
thuiswerken, dan heeft dat consequenties. Er staat in het voorstel
beschreven dat dit nader uitgezocht moet worden. Is hier een
termijn of tijdspad voor? De heer Wortelboer geeft aan dat dit
moeilijk is aan te geven op dit moment. Dit is mede afhankelijk
van de duur van corona. Mevrouw Minnaert vult aan dat de
opdracht is uitgezet om dit te onderzoeken. Er zijn nu nog te veel
onzekerheden.
De heer Slagter vraagt of het wenselijk is om onder het personeel
een enquête te houden of ze thuis willen werken of op kantoor.
Dan kan de uitkomst hiervan worden meegenomen in de
toekomstige discussie over de huisvesting.
Over het voorstel zelf vraagt de heer Slagter of er geen dubbeling
gaat plaatsvinden, reiskostenvergoeding en een thuiswerkvergoeding, en of er rechten zijn ontleend aan vergoedingen?
Mevrouw Minnaert geeft aan dat regelingen niet gestapeld gaan
worden. Bovendien mag vanaf 1 januari 2021 belastingtechnisch
geen reiskostenvergoeding meer worden betaald. Dat kan alleen
nog op basis van werkelijk gereden kilometers. Los van de cao
vervalt dus de reiskostenvergoeding.
De heer Pijl meldt dat hij akkoord is met het voorstel en de uitleg
van de algemeen directeur. Aanvullend constateert de heer Pijl
dat er momenteel ook al besparingen op kantoor zijn door de
weinige mensen die daar nog aanwezig zijn.
Besluit
Het AB geeft instemming aan het voorgenomen besluit. Dit gaat
nu naar de OR en komt nog een keer terug naar het AB.

Ter bespreking / informatie:
De heer Van
Zuijlen
Zaaknummer: Toelichting
Verslag

Rondvraag:
De heer Van
Zuijlen



De heer Slagter vraagt hoe het met de heer Van Zuijlen
gaat. De heer Luyckx is samen met de heer Van den
Bergh op bezoek geweest en deelt mee dat de heer Van
Zuijlen optimistisch gestemd is, maar dat er nog een lang
traject volgt. De heer Slagter stelt aansluitend voor
namens het AB een kaartje of bloemetje te regelen.



Mevrouw Groot vraagt hoe het is met het aantal corona
besmettingen binnen de SED. Mevrouw Minnaert geeft aan
dat het tot nu toe meevalt. Druppelsgewijs is er af en toe
iemand met corona.

Ter afsluiting:
De heer Van
Zuijlen
De heer Van
Zuijlen

Volgende vergadering
De volgende AB vergadering is op 15 december 2020.

Voorzitter
R.A.P. Wortelboer
paraaf
AKKOORD

Algemeen directeur
C.M. Minnaert
paraaf

