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Geachte gemeenteraad, 

Onderstaand geven wij een beantwoording op de zienswijze van uw gemeenteraad op de begroting 
2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. 

Punt a: Er zijn regionale afspraken gemaakt over de gemeenschappelijke regelingen. Wij 
verzoeken het AB WNK met een voorstel te komen hoe daarop aan te sluiten; 

Wij kunnen u mededelen dat in de vergadering van het AB 12 november 2014 wordt voorgesteld de 
Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen vast te stellen. 

Punt b: De WNK begroting voldoet niet aan de BBV voorschriften. Wij verzoeken het AB WNK 
om de begroting zodanig aan te vullen, dat deze daaraan wel voldoet; 

De begroting 2015 is conform de BBV voorschriften aangepast en door het AB vastgesteld op 22 
oktober 2014. De vastgestelde begroting is voor 15 november jl. aangeboden aan de Provincie Noord 
Holland. 

Punt c: De transitie is een ingrijpende ontwikkeling, allereerst voor het bedrijf zelf, en ook voor 
de gemeenten in haar relatie tot WNK. Wij verzoeken het AB WNK daarom om de 
gemeenteraad via de reguliere P&C cyclus, in casu eens per 4 maanden (mei, 
september en januari) te informeren over de voortgang van de realisatie van de 
begrotingsdoelstellingen. 

WNK Personeelsdiensten is voornemens te gaan werken met kwartaal sturing om daarmee 
belanghebbenden te informeren over de voortgang van de realisatie van de 
begrotingsdoelstellingen. Een voorstel hieromtrent zal in het kader van de Governance binnenkort 
worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van WNK. 
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Wij rekenen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Met vriendelijke groet, 
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Binnendijk, 
voorzitter 
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