
Punt Betreft Omschrijving besluit BT HW
Besluit BT Halte Werk

Einddatum

1 KOT ter bespreking en besluitvorming

Halte Werk voert de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire uit. De operatie is een grotere klus geworden dan werd voorzien. Een 

formele bestuursopdracht is niet gegeven aan Halte Werk. Er zijn meerdere knelpunten ontstaan die opgelost moeten worden. In deze 

memo informeren wij u hierover en komen we met een oplossing. Ook geven we een financiële verantwoording over het jaar 2021.                                                                                                                                                 

1.	Het bestuur Halte Werk besluit  in te stemmen met 

a)	Financiële verantwoording op basis van door het Rijk vastgestelde normbedragen

b)	Voor de vergoeding aan Halte Werk voor de uitvoering aan te sluiten bij de systematiek van de BUIG en het participatiebudget. 

Voorschot factuur per kwartaal op basis van de beschikbare middelen toegekend door het rijk. De uitgaven worden verantwoord in de sisa 

verantwoording richting het rijk en in het jaaroverzicht en kwartaalrapportages van Halte Werk

akkoord en besloten 03-03-2022

2
BT beleidsregels terugvordering Tozo 

krediet ter besluitvorming

Onder de Tozo-regeling konden zelfstandig ondernemers een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal  € 10.157,00. Dit 

maximumbedrag gold per bedrijf en per ondernemer. Het bedrijfskapitaal is verstrekt in de vorm van een rentedragende geldlening.De 

maximale looptijd van de lening is 5 jaar en kent een rentepercentage van 2% vanaf datum verstrekking van het krediet met uitzondering 

van de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022. Betaalverplichting start per 1 januari 2022 volgens richtlijn Rijk.

akkoord en besloten 03-03-2022

3

Budgetbrief ter besluitvorming namens de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard, de budgetbrief – Programmakosten 2022 aan. De budgetbrief gaat over de middelen 

die u van ons ontvangt ter dekking van de betaling van de uitkeringen en de re-integratiekosten, de zgn. programmakosten (art. 23 

samenstelling middelen GR).

akkoord en besloten 03-03-2022

4
 Beleidsregels MO (aanvullend Tozo 

3,4,5):

In 2021 zijn de beleidsregels naleving besluit tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) vastgesteld door de colleges. Deze 

beleidsregels waren van toepassing op Tozo 1 en 2. Inmiddels zijn ook de Tozo-periodes 3, 4 en 5 gepasseerd. Ook daarvoor dienen beleidsregels te 

worden opgesteld volgens de richtlijnen van het Rijk, waaronder ten behoeve van de accountantscontrole.

Er wordt een verzoek gedaan in te stemmen met de Beleidsregels tot wijziging van de beleidsregels naleving besluit tijdelijk overbruggingsregeling 

zelfstandige ondernemers (Tozo) en deze ter vaststelling voor te leggen aan de colleges van de HAL-gemeenten. Deze stukken worden met 

terugwerkende kracht vast gesteld door het College. 

akkoord en besloten 31-03-2022

5

      Vordering en voorziening SR 2016 

BUCH

Erik Wichers geeft een toelichting. In de administratie van Halte Werk staat in 2021 nog een vordering opgenomen in verband met SR 2016 BUCH. Op 

deze vordering is in 2019 reeds een 100% voorziening getroffen aangezien deze nooit geïnd zal worden. Per saldo staat in de administratie voor deze 

vordering derhalve niets meer, de vordering (en voorziening) is echter nog wel zichtbaar in de administratie. Er wordt gevraagd aan het bestuur van 

Halte Werk ermee in te stemmen de vordering en voorziening volledig tegen elkaar af te boeken waardoor deze niet meer in de administratie zichtbaar 

is. Dit betreft enkel een cosmetische correctie, de correctie heeft geen impact op het resultaat van Halte Werk. 
akkoord en besloten 31-03-222

6 Rapportage interne controle 2021

Jack geeft aan dat het gaat over de rechtmatigheid van de verstrekkingen. Vanaf 1 februari 2020 is er een     team Interne Controle binnen Halte Werk 

gestart. Binnen het team houden zij zich bezig met de informatiebeveiliging/AVG, functiescheiding, risicomanagement, Lean en de 

controle/steekproeven          op de rechtmatigheid. De steekproeven worden binnen ons team uitgezet en afgehandeld. In      voorgaande jaren was dit 

een samenwerking tussen een onafhankelijke IC medewerker en de kwaliteitsmedewerkers. Door de nieuwe teamsamenstelling is er nu een volledig 

onafhankelijke          positie gecreëerd.

Bevindingen:

Het jaar 2021 is voor de rechtmatigheid goed afgerond. Er zijn in totaal 286 steekproeven gedaan.       Daarbij zijn 5 rechtmatigheidsfouten 

geconstateerd. Deze rechtmatigheidsfouten kunnen als incident worden gezien en de schadebedragen die zijn voortgekomen uit de 

rechtmatigheidsfouten zijn        beneden de goedkeuringstoleranties gebleven. Voor de Tozo zijn in 2021 275 steekproeven gedaan.          De resultaten 

hiervan worden in een aparte verantwoording gepresenteerd.

akkoord en besloten 31-03-2022

Besluitenlijst Bestuurlijk team overleg Halte Werk 2022



7 Jaarstukken 2021

Controle uitgevoerd voor Haltewerk. Afgelopen jaar was nog steeds een rumoerig jaar, ook nog steeds in het teken van corona, TOZO voortzetting 3,4,5, 

TONK, kindertoeslag affaire, vanuit rijksoverheid is er extra werk richting Haltwerk opgekomen.

Vanuit Beleid is er hoog ingezet op schuldhulpverlening en armoedebeleid, vanuit rijksoverheid is er een versnelling op de aanpak schuldproblematiek. 

Check-in is operationeel van start gegaan, met een mooi resultaat van start gegaan, het bereik naar de jongeren is goed. Een hele opsomming in het 

jaarverslag, complimenten aan de uitvoering . Een spannend en heel enerverend jaar qua Zaffier. 

De jaarstukken bestaan uit twee delen, de stukken en het accountantsverslag. Jaap Schot geeft zijn reactie hierop.

De jaarrekening controles zijn positief uitgevoerd, het conceptaccountantsverslag uitgebracht en de controle van de SISA bijlage is bijna klaar. ‘kijkend 

naar de jaarrekening , een beperkt aantal aanpassingen , CAO wijziging is in 2021 afgesproken, de eenmalige bonus is in de jaarrekening gecorrigeerd. 

Een aantal aandachtspunten die vorig jaar zijn gegeven zijn dit jaar opgepakt.

Corina stelt vraag over de Tozo. Emy legt uit dat er voor Tozo 1,2 zijn extra controles uitgevoerd. Voor 3, 4 en 5 ontvangen we gelden.

Veel activiteiten worden beschreven, de resultaten vinden we in het Dashboard terug.

Er zijn een onderwerpen bevindingen die de accountant heeft gedaan, een aantal zijn van oranje naar groen gegaan, maar sommige zijn oranje 

gebleven. Zijn dit kleinschalige dingen, hoe komt dat sommige punten nog op oranje staan. Eric Wichers, legt uit dat hij, samen met Steffie Engelaar nog 

niet alles heeft kunnen oppakken, het heeft zeker de aandacht

akkoord en besloten 31-03-2022

8 Energietoeslag

Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen. Zoals van boodschappen, vervoer en vooral van energie. Met een laag 

inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te beetalen. Om hierbij te helpen is er naast de belastingverlaging op 

energie ook de eenmalige ener-gietoeslag. Op 15 maart is het wetsvoorstel over de eenmalige energietoeslag aan de Tweede Kamer 

aangeboden. Vooruitlopend op de aangekondigde wetgeving mogen gemeenten al beginnen met de uitbetaling. De energietoeslag is 

eenmalig en alleen bedoeld voor het jaar 2022. Met het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag is de bevoegdheid om deze toeslag in de 

vorm van categoriale bijzondere bijstand te verstrekken opgenomen. Dit houdt in dat de gemeente niet hoeft vast te stellen dat de 

kosten daad-werkelijk zijn gemaakt. Daarnaast is de bevoegdheid tot ambtshalve verstrekking opgenomen. Dit houdt in dat de toeslag 

zonder aanvraag toegekend kan worden aan de huishoudens waarvan de ge-toetste inkomensgegevens bekend zijn.

akkoord en besloten 31-03-2022

8 Aanwijzingsbesluit WOO

Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. Vanaf 1 mei 2022 treedt de 

nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. De verschillende overheden zijn zelf 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de Woo. Hoe ze dit doen, bepalen ze zelf. Elk bestuursorgaan dat onder de Woo valt moet een 

contactpersoon aanwijzen waarbij iedereen terecht kan met vragen over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. De Woo is ook van 

toepassing op Halte Werk. Inhoudelijke informatie: Het gaat om een of meerdere personen binnen het bestuursorgaan. Deze personen 

dienen goed op de hoogte te zijn van de al dan niet beschikbare informatie binnen het bestuursorgaan. Daarnaast dienen deze personen 

burgers op een laagdrempelige en klantvriendelijke wijze te informeren over de beschikbaarheid van de informatie en dienen ze burgers 

te helpen met hun vragen over publieke informatie en het aanscherpen van een Woo-verzoek.

Van een Woo-contactpersoon wordt ook verwacht dat hij of zij goed op de hoogte is van de aan-wezige informatie bij het bestuursorgaan 

en dat hij of zij ook eenvoudige verzoeken zelf afhandelt.

akkoord en besloten 02-06-2022




