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Verslag RvB-vergadering d.d. 26 juli 2022 

 

Agendapunt Afspraak RvB-lid/dir Termijn 

    

 Opening 
 

Van de Raad van Bestuur is aanwezig: Nathalie van 
Berkel.  
 
Maarten Camps, Guus van Weelden en Johanna 
Hirscher zijn afwezig. 

  

    

(1a) Conceptverslag RvB-vergadering d.d. 12 juli 
2022 
Opmerkingen: 
Bladzijde 5, agendapunt 9 - Communicatie over 
Issuemanagement: bij het zesde gedachtestreepje 

de tekst tussen haakjes schrappen.  
 
Het verslag wordt vastgesteld. 

  

    

(1b) Conceptverslag RvB-vrijdag d.d. 7 juli 2022 
Het verslag wordt vastgesteld. 

  

    

(1c) Kalender agendering RvB 

Van de kalender wordt kennisgenomen. 

  

    

 Hamerstukken   

    

(2) U-toets verhoging onbelaste 
kilometervergoeding 2023 en 2024 
Hoge inflatie en energiekosten hebben het kabinet 
doen besluiten om de onbelaste kilometervergoeding 
voor werknemers in twee stappen te verhogen.  
Voor ligt een spontane uitvoeringstoets over de 

aanstaande verhoging van de maximale onbelaste 
kilometerverhoging voor 2023 en 2024. 

De verhoging van de onbelaste kilometervergoeding 
(nu € 0,19) wordt met 1 jaar naar voren gehaald 
naar 1 januari 2023, met een tweede verhoging per 
2024. Dit wordt geregeld met het Belastingplan 
2023. 

 
UWV voert een aantal taken uit die een relatie 
hebben met het huidige onbelaste bedrag. Voor 
cliënten die op grond van de beleidsregel 
reiskostenvergoeding UWV recht op het huidige 
onbelaste bedrag, ligt het in de rede om voor de 
kilometervergoeding aan te sluiten op het verhoogde 

bedrag. De verhogingen voor de jaren 2023 en 2024 
zijn voor UWV uitvoerbaar en haalbaar. 
 
De Raad van Bestuur: 
1. gaat akkoord met het advies om voor de 

kilometervergoeding op grond van de 

beleidsregel kostenvergoeding UWV voor 2023 
en voor 2024 aan te sluiten bij de door het 
kabinet verhoogde onbelaste bedragen. 

2. gaat akkoord met het aanbieden van de 
uitvoeringstoets en de aanbiedingsbrief aan het 
ministerie van SZW. 

3. verstrekt aan de divisies de opdracht om het 

verhoogde onbelaste bedrag per 1 januari 2023 
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te implementeren en rekening te houden met de 

verhoging per 1 januari 2024. 

    

(3) Datafabriek 
De opdracht voor DataFabriek is het realiseren van 
dezelfde bronontsluitingen (leveringen van gegevens 
vanuit onder andere de operationele systemen) naar 
het DIM als DWH3/2/1 nu hebben en het migreren 
van de Informatieproducten (beschikbaar stellen van 

gegevens aan afnemers) van de huidige DWH3/2/1 
omgevingen zodat deze vanuit het DIM kunnen 
worden geleverd. 
 
Door de portefeuillehouder RvB is, vanwege het 
aflopen van ‘extended support' voor Oracle 
Warehouse Builder (OWB), verzocht prioriteit te 

geven aan het uitfaseren DWH3 en daarna DWH2 en 
DWH1. 

 
Op grond van het advies door Portfoliobureau heeft 
de Raad op 22 maart 2022 een ‘conditional go’ op 
het programma gegeven, onder de voorwaarde dat 

aan het einde van het tweede kwartaal wordt 
beoordeeld of er in het programma en de projecten 
voldoende voortgang is geboekt en welke 
beslissingen deze beoordeling met zich meebrengt. 
In de tussenliggende periode is de voortgang 
maandelijks intensief gevolgd.  
 

Portfoliobureau concludeert dat aan bovengenoemde 
voorwaarden is voldaan door het aanleveren van de 
gevraagde herziene plannen, met als enige afwijking 
dat een afwijkingsrapportage is gemaakt voor 
project Bronontsluitingen DWH3 in plaats van een 
herzien projectplan. Reden hiervoor is dat de 

projectaanpak ongewijzigd is gebleven en er alleen 

sprake is van een vertraging in de doorlooptijd. 
 

De Raad van Bestuur onderstreept nogmaals het 
belang van het advies om significante voortgang te 
blijven boeken - indien dit niet het geval is maakt dit 
heroverweging noodzakelijk - en gaat met 
inachtneming van deze en de overige adviezen door 

portfoliobureau akkoord met: 
1. het herziene programma DataFabriek 
2. het herziene projectplan Migratie 

Informatieproducten DWH3 
3. de afwijkingsrapportage Bronontsluitingen 

DWH3 
4. de afwijkingsrapportage project DataFabriek 

5. de budgetaanvraag: ten opzichte van het reeds 
vrijgegeven budget voor 2022 een aanvullend 
budget van € 1.100k (totaal €13,1 mln). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

    

 Ter kennisname   

    

(4)  Actualiteiten 
De Raad van Bestuur neemt kennis van de 
Actualiteiten. 

  

    

 Overig, ter besluitvorming   
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(5) 

i.a.v. directeur 
FB en directeur 
uitvoering FB 

Verlenging locatie Herenwaard Rotterdam 

Op 28 juni is de strategie huisvesting Rotterdam 
besproken in de Raad van Bestuur. De Raad heeft 
Facilitair Bedrijf toen verzocht de mogelijkheden te 

onderzoeken om de Werkbedrijf-locatie Herenwaard 
eerder te sluiten en deze analyse aan de Raad voor 
te leggen. 
 
Facilitair Bedrijf adviseert om het huurcontract voor 
de locatie Herenwaard met twee jaar te verlengen 
tot 30 september 2025.  

 
Naar aanleiding van het advies door de directeur 
FEZ om vanuit financieel perspectief te overwegen 
het huurcontract met Herenwaard niet te verlengen, 
lichten de directeur FB en directeur uitvoering FB toe 
dat er in de komende periode o.a. wordt gekeken 
naar de mogelijkheden om kleinere metrages 

(alvast) op te zeggen. 
 
De Raad van Bestuur: 
1. gaat akkoord met het verlengen van de 

Werkbedrijflocatie Herenwaard in Rotterdam 
voor de duur van maximaal 2 jaar 

2. verzoekt directie Werkbedrijf om richting alle 

betrokkenen tijdig te starten met de 
voorbereiding voor sluiting, inclusief uitgewerkte 
afspraken met de gemeente Rotterdam 

3. verzoekt directie Facilitair Bedrijf een overzicht 
te maken van vierkante meters (op het totaal 
van de begroting) die mogelijk elders al kunnen 

worden teruggegeven om de besparing die hier 
nu niet gerealiseerd wordt alsnog te behalen. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

    

(6a) 

 

Public Affairs 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de monitor 

Public Affairs. 

  

    

(6b) 
 

Kalender publiciteit 
De RvB neemt kennis van de Kalender publiciteit. 

  

    

(6c) 
 

Media 
De RvB neemt kennis van de Mediamonitor. 

  

    

(7) Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

  

    

(8) W.v.t.t.k/ 
Rondvraag 

Rondvraag/w.v.t.t.k. 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

  

    

(9) Evaluatie vergadering 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

  

    

 
  


