Vergadering algemeen bestuur IJmond Werkt! d.d. 31 mei 2016 - verslag AB
Aanwezig:

Afwezig:

mevrouw A.V. Baerveldt, mevrouw J.W.H. Dorenbos - de Hen, mevrouw A. van Dijk, de
heer C.M. Beentjes, de heer T. de Rudder, de heer A. Tromp, de heer A. Verkaik, de
heer R. Poort en de heer J. Smolenaars (notulen).
de heer H. Erol, de heer M.E. Bouma.

______________________________________________________________________________
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 17.20 uur.
De voorzitter stelt de, door de colleges op 31 mei 2016 aangewezen, nieuwe leden van het Algemeen
Bestuur voor.
Gemeente Beverwijk
Gemeente Heemskerk
Gemeente Uitgeest
Gemeente Velsen

: de heer H. Erol, mevrouw J.W.H. Dorenbos - de Hen
: mevrouw A. van Dijk, de heer C.M. Beentjes
: de heer A. Tromp
: de heer A. Verkaik, mevrouw A.V. Baerveldt

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Benoeming voorzitter AB / benoeming vicevoorzitter AB
In de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! is opgenomen dat het Algemeen Bestuur uit haar
midden een voorzitter en vicevoorzitter kiest.
Het voorstel om de heer Verkaik als voorzitter te benoemen en de heer Erol als vicevoorzitter te
benoemen wordt binnen het Algemeen Bestuur akkoord bevonden.
Besluit:
Het Algemeen Bestuur besluit de heer Verkaik als voorzitter van het Algemeen Bestuur te benoemen.
Besluit:
Het Algemeen Bestuur besluit de heer Erol als vicevoorzitter van het Algemeen Bestuur te benoemen.

4. Vaststellen notulen en besluitenlijst vergadering d.d. 27 november 2015
Notulen:
Tekstueel:
Er zijn geen tekstuele wijzigingen.
Naar aanleiding van:
Niet van toepassing.
De notulen en de besluitenlijst van de vergadering van 27 november 2015 worden ongewijzigd
vastgesteld.
Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit de notulen van de vergadering van 27 november 2015 en de
besluitenlijst van 27 november 2015 ongewijzigd vast te stellen.

5. Benoeming leden Dagelijks Bestuur IJmond Werkt!
In de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! is opgenomen dat het Algemeen Bestuur uit haar
midden één lid per deelnemende gemeente voor het Dagelijks Bestuur aanwijst.
Het voorstel om mevrouw van Dijk, de heer Erol, de heer Tromp en de heer Verkaik als leden van het
Dagelijks Bestuur aan te wijzen wordt binnen het Algemeen Bestuur unaniem akkoord bevonden.
Besluit:
Het Algemeen Bestuur besluit de volgende leden aan te wijzen als leden voor het Dagelijks Bestuur van
IJmond Werkt!:
Mevrouw A. van Dijk, gemeente Heemskerk.
De heer H. Erol, gemeente Beverwijk.
De heer A. Tromp, gemeente Uitgeest.
De heer A. Verkaik, gemeente Velsen.

6. Rondvraag en sluiting
De heer Poort deelt mede dat Heliomare geïnteresseerd is in de koop van het pand aan de Maerelaan
154. Gezien het vertrek van de huidige voorzitter van Heliomare per 30 juni 2016 is in de besluitvorming
enige haast geboden. De voorzitter stelt voor het memo schriftelijk rond te sturen binnen het Algemeen
Bestuur.
De heer Smolenaars informeert naar de wijze waarop de aan het Algemeen Bestuur gerichte brief van
gemeente Heemskerk (ook namens gemeente Beverwijk, gemeente Uitgeest en gemeente Velsen
gestuurd) met als onderwerp “verzoek om instemming mandaat” afgehandeld dient te worden.
De voorzitter laat weten het onderwerp te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van het
Algemeen Bestuur.
Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering om 17.50 uur.

Beverwijk, 1 juli 2016
A. Verkaik,
voorzitter

