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ZAAKNUMMER:

Geachte gemeenteraad,
Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 03 juli 2018, waarmee u zienswijzen bekend maakt met betrekking tot de
begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland, geven wij
op uw zienswijze de volgende reactie:

1.

Dat het bestuur van WNK Personeelsdiensten met een plan van aanpak voor het wegwerken het
stuwmeer aan vakantiedagen komt, en dit voortaan opneemt in de risicoparagraaf.

Reactie
Eind 2016 heeft de directie van WNK Personeelsdiensten aangescherpt verlof beleid vastgesteld, inclusief een
plan van aanpak ter terugdringing van het verlofstuwmeer. Dit heeft in 2017 nog niet het gewenste resultaat
opgeleverd. Inmiddels heeft de uitvoering van dit plan prioriteit gekregen.
2.

Dat er een plan van aanpak komt voor het substantieel verlagen van het aantal werknemers waarmee
geen functioneringsgesprek is gevoerd.

Reactie
Dit aandachtspunt komt voort uit het permanent doorlopende medewerkers tevredenheid onderzoek. Naar
aanleiding daarvan is medio 2017 ten aanzien van de functioneringsgesprekken een nieuwe systematiek
ontwikkeld en ingevoerd. Bovendien wordt erop toegezien dat het jaarlijks functioneringsgesprek met iedere
werknemer wordt gevoerd.
3.

Dat de directie uitlegt hoe zij' de loondispensatie gaat aanpakken en hiertoe een plan opstelt met
specifieke aandacht voor de financiële situatie van de kwetsbare medewerkers.

Reactie
Wat betreft de uitvoering van de Participatiewet geeft WNK Personeelsdiensten als werkgever invulling aan de
werkcomponent van de wet. Het treffen van voorzieningen ten behoeve van financieel kwetsbare medewerkers
valt onder de inkomenscomponent van de Participatiewet en daarmee buiten het aandachtsgebied van WNK
Personeelsdiensten. Om die reden ontbreekt het WNK Personeelsdiensten aan middelen om dergelijke
voorzieningen te treffen.
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Dat de directie toezegt dat bij de volgende begroting de 'private en publieke baten strategie' en het
bijbehorende plan van aanpak een prominente plek krijgen.

Reactie
Dit wordt toegezegd.

Wij vertrouwen u met bovenstaande reactie voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namenş het Dagelijks Bestuur

W. van Eijk)
Secretaris.
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