Algemeen bestuur 10 november 2017

Vergadering algemeen bestuur IJmond Werkt! d.d. 30 juni 2017 - verslag AB
Aanwezig:

Afwezig:

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

______________________________________________________________________________
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 11.30 uur.
De voorzitter laat weten dat mevrouw Baerveldt en mevrouw van Dijk zich hebben afgemeld voor de
vergadering, de heer Vennik is aanwezig als vervangend bestuurslid voor mevrouw Baerveldt.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen notulen en besluitenlijst vergadering d.d. 12 december 2016
Notulen:
Tekstueel:
Niet van toepassing
Naar aanleiding van:
Mevrouw Dorenbos verzoekt de vastgestelde openbare notulen van het Algemeen Bestuur van IJmond
Werkt! voortaan actief op internet te plaatsen in plaats van deze op aanvraag beschikbaar te laten zijn.
Het bestuur besluit de vastgestelde stukken voortaan op de website van IJmond Werkt! te publiceren.
De notulen en de besluitenlijst van de vergadering van 12 december 2016 worden ongewijzigd
vastgesteld.
Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit de notulen van de vergadering van 12 december 2016 en de
besluitenlijst van 12 december 2016 vast te stellen.
Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit de vastgestelde openbare notulen van de vergaderingen van het
Algemeen Bestuur actief beschikbaar te stellen op de website van IJmond Werkt!.
4. Vaststellen schadelast uittreding Uitgeest uit GR IJmond Werkt!
Ingekomen stuk:
- “reactie ivm uittreding GR Uitgeest afschrift voor AB” d.d. 7 maart 2017
De voorzitter geeft een korte toelichting op het onderwerp en stelt voor hoofdelijk te stemmen met
betrekking tot het vaststellen van het rapport van Ernst & Young en de daarin berekende schadelast bij
(gedeeltelijke) uittreding van gemeente Uitgeest uit de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!.
De voorzitter constateert dat de leden van het bestuur unaniem akkoord gaan met het vaststellen van
het rapport van Ernst & Young “Financiële consequenties voor de GR IJmond Werkt! van de uittreding
door gemeente Uitgeest” d.d. 3 oktober 2016.
Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit het rapport van Ernst & Young “Financiële consequenties voor de
GR IJmond Werkt! van de uittreding door gemeente Uitgeest” d.d. 3 oktober 2016 vast te stellen.
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De heer Tromp laat weten dat de brief die vanuit gemeente Velsen, Beverwijk en Heemskerk verstuurd
is, duidelijk is en geeft daarbij aan dat het rapport en het schadelastbedrag niet ter discussie wordt
gesteld door het college van Uitgeest. De heer Tromp merkt daarbij op dat het Algemeen Bestuur in de
positie is om de wijze van compensatie vast te stellen en zou graag willen dat de betrokken partijen
hierover in gesprek gaan. Voorlopig blijft de dienstverlening via IJmond Werkt! verlopen, het is echter
voor alle partijen van belang snel duidelijkheid te verkrijgen over de uittreding. De heer Tromp laat
weten dat er een raadsbesluit genomen is, waarbij de raad het college opdracht heeft gegeven terug
aan de onderhandelingstafel te treden, indien nodig met tussenkomst van een adviseur. De heer Tromp
informeert bij de leden van het Algemeen Bestuur of zij openstaan voor het verzoek van gemeente
Uitgeest om op kosten van Uitgeest een onafhankelijke externe adviseur in te schakelen om bij de
deelnemende gemeenten te verkennen of en hoe de schadelast op een voor gemeente Uitgeest
acceptabele manier te compenseren is. Mevrouw Dorenbos vraagt de heer Tromp of de insteek van de
raad voor het inschakelen van een adviseur draait om het omlaag krijgen van het schadelastbedrag of
om de wijze van compensatie. De heer Tromp herhaalt dat de hoogte van het bedrag niet ter discussie
staat en het rapport zelf ook niet. De gemeente Uitgeest heeft zich gecommitteerd aan de berekening,
maar het gaat om de wijze waarop compensatie plaats kan vinden. De heer Vennik merkt op dat het lijkt
alsof niet uittreden ook nog steeds een optie is en informeert naar de draaiknoppen die er zijn en wat
Uitgeest te bieden heeft. De heer Beentjes informeert tevens naar de mogelijkheden tot compensatie.
De heer Tromp geeft aan dat gemeente Uitgeest de intentie heeft om zo snel mogelijk uit te treden en
merkt op dat een externe adviseur kan helpen bij het verschaffen van inzicht in de mogelijkheden met
betrekking tot compensatie. De heer Erol merkt op dat het rapport en de schadelast niet ter discussie
staat, het draait om de vraag hoe er betaald wordt, niet om wat er betaald wordt.
De voorzitter vat de discussie samen en vraagt het bestuur te stemmen over het voorstel een extern
adviseur in te schakelen, met daarbij een aantal opmerkingen in acht genomen; er is geen discussie over
het rapport, de afspraken en het schadelastbedrag. Het is gemeente Uitgeest niet te doen om het
bedrag omlaag te krijgen, maar om de wijze waarop de schadelast gedragen kan worden. Mevrouw
Dorenbos laat weten in te stemmen met de voorwaarde dat er duidelijk gecommuniceerd zal worden in
de richting van Uitgeest dat de hoogte van het schadelastbedrag niet ter discussie staat. De voorzitter
constateert dat er unaniem besloten is en laat weten dat het Algemeen Bestuur een brief zal opstellen
voor gemeente Uitgeest. De heer Tromp laat weten dat de heer Han ter Heegde, oud-burgemeester van
Heerhugowaard, benaderd zal worden. De heer Vennik informeert hoe er tot de keuze voor de heer ter
Heegde is gekomen. De heer Tromp geeft aan dat de heer ter Heegde de BUCH-organisatie kent en dat
hij bereid en beschikbaar is. De heer Tromp laat weten dat de planning strak zal zijn en dat er voor de
volgende vergadering van het Algemeen Bestuur een verslag zal volgen op basis waarvan een besluit kan
worden genomen. De voorzitter geeft aan dat het de verantwoordelijkheid van gemeente Uitgeest is om
de timing van het proces te plannen en vervolgens de datum van het uittreden te bepalen.
Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit akkoord te gaan met het verzoek van gemeente Uitgeest om op kosten
van Uitgeest een onafhankelijke externe adviseur in te schakelen om te verkennen hoe de schadelast op
een voor gemeente Uitgeest acceptabele manier te compenseren is.
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5. Jaarstukken IJmond Werkt! 2016
De voorzitter laat weten dat er nog geen zienswijzen van de gemeenten ontvangen zijn, omdat de
jaarstukken nog niet in alle gemeenten zijn behandeld en informeert op welke wijze dit in de toekomst
beter kan worden gestroomlijnd. De heer Smolenaars laat weten dat de GR vaststaande afspraken bevat
met betrekking tot de aanleverdata van de jaarstukken, de raden hebben 8 weken om met een
zienswijze te komen, deze termijn is inmiddels verstreken. De voorzitter laat weten dat het Algemeen
Bestuur de zienswijzen serieus neemt, ook nadat de jaarstukken al vastgesteld zijn en de zienswijzen
later ontvangen worden. De voorzitter stelt voor de jaarstukken zo laat mogelijk aan de Provincie te
sturen en dat de zienswijzen die nog vóór 15 juli 2017 ontvangen worden, meegestuurd worden aan de
Provincie.
Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit de jaarstukken 2016 conform het voorgelegde concept vast te stellen en
zienswijzen die vóór 15 juli 2017 ontvangen worden, mee te sturen aan Provincie Noord-Holland.

6. Primaire begroting 2018 en meerjarenraming 2019 t/m 2022
De voorzitter geeft aan dat de afspraak is gemaakt om in het najaar een herziene begroting 2018 op te
leveren en laat weten dat er nog geen zienswijzen van de gemeenten ontvangen zijn, omdat de
begrotingsstukken nog niet in alle gemeenten zijn behandeld.
De heer Tromp geeft aan dat er vanuit Uitgeest een zienswijze zal volgen, waarin wordt aangegeven dat
Uitgeest niet akkoord gaat met de primaire begroting 2018 en meerjarenraming 2019 t/m 2022 van de
GR IJmond Werkt!. De voorzitter laat weten dat het Algemeen Bestuur hier notie van zal nemen en geeft
aan de zienswijzen van alle gemeenten, indien tijdig ontvangen, mee te sturen aan Provincie NoordHolland.
Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit de primaire begroting 2018 en meerjarenraming 2019 tot en met 2022
vast te stellen en zienswijzen die vóór 15 juli 2017 ontvangen worden, mee te sturen aan Provincie
Noord-Holland.

7. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Dorenbos geeft complimenten voor de constructieve vergadering.
Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 uur.
Beverwijk, 10 november 2017

de heer A. Verkaik
voorzitter

de heer E. van Hardeveld
algemeen directeur
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