Algemeen bestuur 12 december 2016

Vergadering algemeen bestuur IJmond Werkt! d.d. 1 juli 2016 - verslag AB
Aanwezig:
Gasten:
Afwezig:

mevrouw J.W.J. Dorenbos - de Hen, mevrouw A. van Dijk, de heer H. Erol, de heer A.
Tromp, de heer A. Verkaik, de heer R. Poort en de heer J. Smolenaars (notulen).
Joost van Loon en Dick Slofstra.
mevrouw A.V. Baerveldt, de heer C.M. Beentjes.

______________________________________________________________________________
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 11.30 uur.
Algemene mededelingen betrekking tot de zienswijzen bij onderwerpen:
4. Jaarrekening IJmond Werkt! 2015
5. Gewijzigde begroting 2016 I
6. Primaire begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018 t/m 2021
Mevrouw van Dijk deelt mede dat er met betrekking tot de jaarrekening nog geen beslissing is genomen
bij de gemeente Heemskerk, ditzelfde geldt voor de begrotingen, er zijn voor deze stukken dan ook nog
geen zienswijzen geformuleerd.
De heer Erol deelt mede dat er met betrekking tot de zienswijzen van gemeente Beverwijk een aantal
aanvullende opmerkingen opgenomen zullen worden, dit geldt voor de zienswijzen op de jaarrekening en
op de begrotingen. De heer Erol benoemt dat de fracties zich zorgen maken over de leesbaarheid van de
stukken, zij vragen aandacht voor verbetering van begripsomschrijving en meer zorg voor de presentatie,
tevens vragen zij aandacht voor het ziekteverzuim en aandacht voor beperking van het verlofstuwmeer.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen notulen en besluitenlijst vergadering d.d. 31 mei 2016
Notulen:
Tekstueel:
Er zijn geen tekstuele wijzigingen.
Naar aanleiding van:
Niet van toepassing.
De notulen en de besluitenlijst van de vergadering van 31 mei 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.
Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit de notulen van de vergadering van 31 mei 2016 en de
besluitenlijst van 31 mei 2016 ongewijzigd vast te stellen.

4. Jaarrekening IJmond Werkt! 2015
De voorzitter laat weten dat er nog geen zienswijzen van de gemeenteraden ontvangen zijn, maar dat
de jaarrekening 2015 van IJmond Werkt! in Velsen, Uitgeest en Beverwijk vastgesteld zijn, dit is helaas
nog niet het geval voor de gemeente Heemskerk.
De voorzitter merkt op dat de wettelijke termijn voor reactie voorbij is, maar in het geval er alsnog
zienswijzen worden ontvangen, zullen deze ter kennisname van het bestuur worden gebracht.
Voorgesteld wordt om de jaarrekening 2015 conform het voorgelegde concept vast te stellen.
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Aansluitend en daarmee vóór 15 juli zal de vastgestelde jaarrekening door het Dagelijks Bestuur aan
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland worden toegestuurd.
De aanwezige leden van het Algemeen Bestuur gaan allen akkoord met het vaststellen van de
jaarrekening 2015.
Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit de jaarrekening 2015 conform het voorgelegde concept vast te stellen.
5. Gewijzigde begroting 2016 I
De voorzitter laat weten dat er nog geen zienswijzen van de gemeenteraden ontvangen zijn, de
wettelijke termijn voor reactie is voorbij, maar in het geval er alsnog zienswijzen worden ontvangen,
zullen deze ter kennisname van het bestuur worden gebracht. Na vaststelling wordt de gewijzigde
begroting 2016 I toegestuurd aan gedeputeerde staten van Noord-Holland.
De aanwezige leden van het Algemeen Bestuur gaan allen akkoord met het vaststellen van de gewijzigde
begroting 2016 I.
Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit de gewijzigde begroting 2016 I vast te stellen.
6. Primaire begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018 t/m 2021
De voorzitter laat weten dat er nog geen zienswijzen van de gemeenteraden ontvangen zijn, de
wettelijke termijn voor reactie is voorbij, maar in het geval er alsnog zienswijzen worden ontvangen,
zullen deze ter kennisname van het bestuur worden gebracht.
Na vaststelling wordt de primaire begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018 tot en met 2021
toegestuurd aan gedeputeerde staten van Noord-Holland.
De aanwezige leden van het Algemeen Bestuur gaan allen akkoord met het vaststellen van de primaire
begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018 t/m 2021.
Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit de primaire begroting 2017 en meerjarenbegroting
2018 tot en met 2021 vast te stellen.

7. Aanvaarding mandaat AB / Ondermandaat DB/directeur IJmond Werkt!
De colleges van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben het Algemeen Bestuur
verzocht de mandatering c.q. machtiging van de colleges van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk,
Uitgeest en Velsen conform het document “verzoek om instemming mandaat” d.d. 26 april 2016 te
aanvaarden.
Na aanvaarding van de mandatering c.q. machtiging door het Algemeen Bestuur besluit het Algemeen
Bestuur ondermandaat aan het Dagelijks Bestuur en de directeur van IJmond Werkt! te verlenen.
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Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit de mandatering c.q. machtiging van de colleges van de gemeenten
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen conform het document “verzoek om instemming mandaat”
d.d. 26 april 2016 te aanvaarden.
Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit ondermandaat te verlenen voor wat betreft de mandatering c.q.
machtiging conform het document “verzoek om instemming mandaat” d.d. 26 april 2016 aan het
Dagelijks Bestuur en de directeur van IJmond Werkt!.

8. Verkoop pand Maerelaan 154 Heemskerk
De heer Poort geeft toelichting op de mogelijkheid van verkoop van een van de groenlocaties van
IJmond Werkt!, Maerelaan 154 te Heemskerk. De heer Poort laat weten dat er zeer concrete interesse is
vanuit Heliomare om de locatie “in te lijven” bij de nieuwbouw die momenteel door Heliomare in
Heemskerk wordt gerealiseerd. De locatie past niet meer in de toekomstplannen van de afdeling Groen
in Heemskerk, de locatie is te klein en is niet meer geschikt als uitvalsbasis voor de
groenwerkzaamheden in gemeente Heemskerk. Verkoop van het pand past in de doelstellingen van
IJmond Werkt!, met name de efficiencymaatregelen met betrekking tot de herinrichting van de
groenorganisatie.
Mevrouw van Dijk deelt mede dat de locatie Tolhek in Heemskerk, waar momenteel een onderdeel van
IJmond Groen tijdelijk gevestigd is, geen langdurige mogelijkheid van huisvesting zal zijn. Mevrouw van
Dijk laat weten dat er vanuit IJmond Werkt! geanticipeerd zal moeten worden op een toekomstig
vertrek van de locatie.
De heer Poort laat weten op de hoogte te zijn, dit is onderdeel van de gemaakte afspraken betreffende
de huisvesting op locatie Tolhek geweest. Een voorstel voor eventuele herhuisvesting kan in een van de
komende bestuursvergaderingen volgen.
De heer Erol laat weten de opbrengst van de verkoop Maerelaan graag opgenomen te zien in een
bestemmingsreserve, zodat deze ingezet kan worden bij een eventuele toekomstige locatie van de
groenafdeling van IJmond Werkt! in Heemskerk. De leden van het Algemeen Bestuur geven akkoord
voor de verkoop en voor het laten opnemen van boekwinst in een bestemmingsreserve voor
herhuisvesting groen Heemskerk.
Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit akkoord te gaan met de verkoop van het pand aan de Maerelaan 154 te
Heemskerk en voor het opnemen van boekwinst in een bestemmingsreserve “herhuisvesting groen
Heemskerk”.
9. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur.
Beverwijk, 12 december 2016
de heer A. Verkaik
voorzitter

de heer J.J. van Loon
algemeen directeur a.i.
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