
            

          Bijlage I 

 

 

Notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap  

 Noordoost-Brabant, gehouden op woensdag 23 oktober 2019 te Oss. 

 

 

Aanwezig:  K. van Geffen wethouder gemeente Oss, voorzitter 

  J. Canton Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, secretaris 

  W. Hendriks-van Haren wethouder, gemeente Boxmeer, lid 

  H. Willems wethouder gemeente Boekel, lid 

  M. Prinssen wethouder gemeente Uden, lid 

  E. van Daal wethouder gemeente Mill en Sint Hubert, lid 

  A. Henisch wethouder gemeente Grave, lid 

  M. Wijdeven wethouder gemeente Bernheze, lid 

  J. Hendriks wethouder gemeente Cuijk, lid  

  M. Roozendaal wethouder gemeente Meierijstad, lid 

  R. Poel wethouder gemeente Sint Anthonis, lid  

  M. Gielen bestuurder IBN 

  W. Stommels directeur Bedrijfsvoering & Control IBN 

 

 

1. Opening. 

  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

Van M. Böhmer is bericht van verhindering ontvangen.  

  

2. Ter vaststelling notulen van de vergadering van 03-07-2019. 

  

 W. Hendriks deelt mede dat daar waar een goedkeurende of instemmende reactie is ontvangen van 

de gemeente Boxmeer, die instemmende of goedkeurende reactie ook geacht is te zijn gegeven 

namens de gemeente Sint Anthonis.  

 

 M. Roozendaal deelt naar aanleiding van pagina 2, punt 4, mede dat zijn opmerking met 

betrekking tot de bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid niet moet worden gezien als een 

concreet voorstel maar meer als een suggestie.  

  

 De notulen worden met inachtneming van bovenstaande aanpassing/opmerking vastgesteld.  

  

3. Ter vaststelling gewijzigde geschillenregeling. 

 

De voorliggende geschillenregeling wordt vastgesteld.  

 

4. Ter kennisneming brief van de provincie Noord-Brabant van 11-09-2019 inzake 

begroting 2020. 

 

 De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.     

 

5. Ter kennisneming definitief vergaderschema 2020. 

  

 Het vergaderschema 2020 wordt voor kennisgeving aangenomen.  



 

2 

 

 

Voorgesteld wordt om na afloop van de vergaderingen een halfuur te reserveren voor een  

lunch. Na de junivergadering zal worden bekeken of hieraan nog behoefte is.   

 

Besloten wordt conform voorstel.  

 

6. Rondvraag. 

 

 Van de rondvraag wordt geen gebruikgemaakt.  

 

7. Sluiting.  

 

 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen  

 voor hun bijdrage aan de beraadslagingen. 

 

 

Aldus vastgesteld  De secretaris,  De voorzitter, 

d.d. 01-07-2020 

 

 

 

 J.F.H.P. Canton  C.P.W. van Geffen 


