Algemeen bestuur 6 juli 2018

Vergadering algemeen bestuur IJmond Werkt! d.d. 10 november 2017 - verslag AB
Aanwezig:

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

______________________________________________________________________________
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 11.30 uur.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen notulen en besluitenlijst vergadering d.d. 30 juni 2017
Notulen:
Tekstueel:
Niet van toepassing
Naar aanleiding van:
Niet van toepassing.
De notulen en de besluitenlijst van de vergadering van 30 juni 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.
Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit de notulen van de vergadering van 30 juni 2017 en de
besluitenlijst van 30 juni 2017 vast te stellen.

4. Uitkomst verkenning Uitgeest
De heer Tromp laat weten dat er ambtelijk contact is geweest waarbij de directie van IJmond Werkt!
gesproken heeft met de strategisch adviseur van gemeente Uitgeest. Op 10 november 2017 zou er een
overleg plaatsvinden tussen de extern adviseur van gemeente Uitgeest, de heer ter Heegde en de leden
van het bestuur van IJmond Werkt!. De voorzitter merkt op dat er momenteel onduidelijkheid bestaat
over het proces en de route rond de verkenningsgesprekken die de heer ter Heegde zou voeren. De heer
Tromp laat weten dat het overleg van 10 november geen doorgang zal vinden, er zal eerst een voorstel
worden opgesteld door gemeente Uitgeest waarin het proces en de route uiteengezet wordt.

5. Herziene primaire begroting 2017
De heer van Hardeveld laat weten dat het onderwerp ter besluitvorming op de agenda staat, maar dat
hierbij wel de zin “op voorwaarde dat er geen aanpassingen benodigd zijn op basis van zienswijzen
raden” is toegevoegd. De voorzitter informeert bij de leden van het Algemeen Bestuur of zij akkoord
kunnen gaan met het geformuleerde besluit. De leden van het Algemeen Bestuur bevestigen dit allen,
waarna de voorzitter het besluit bevestigd.
Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit de herziene begroting 2017 van IJmond Werkt! vast te stellen, onder
voorwaarde dat er geen aanpassingen nodig zijn op basis van de zienswijzen die uiterlijk op 22
december 2017 ontvangen zijn.
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6. Herziene primaire begroting 2018
De voorzitter verzoekt de heer van Hardeveld een toelichting te geven op het tekort en de oplossing
daarbij. De heer van Hardeveld merkt op dat het onderwerp ter besluitvorming op de agenda staat,
maar dat hierbij wel de zin “op voorwaarde dat er geen aanpassingen benodigd zijn op basis van
zienswijzen raden” aan toegevoegd is.
De heer van Hardeveld laat weten dat de begroting van 2018 sluitend is, maar met de dalende
budgetten en het relatief jonge personeelsbestand van IJmond Werkt! worden de tekorten op de Wsw
in de komende jaren te groot om de begroting sluitend te houden. Tekorten worden uit het
re-integratiedeel gedekt, maar er blijven op deze manier geen middelen meer over voor de uitvoering
van re-integratie. De heer Verkaik beaamt dat het enige flexibele deel in de begroting het
re-integratiebudget is. De heer van Hardeveld laat weten laat weten dat de bezuinigingen naar
aanleiding van de Berenschotmaatregelen zijn doorgevoerd en dat er naast deze maatregelen nog een
structurele bezuiniging van 1,1 miljoen euro gerealiseerd wordt, desondanks blijft er een structureel
tekort over van € 500.000,-. De begroting van 2018 is reeds sluitend en door een deel van de
bestemmingsreserve “herstructurering” naar de algemene reserve te halen, kan dit deel de ruimte
bieden aan de gemeenten om de begrotingen van 2019 en 2020 ook sluitend te krijgen. De heer
Beentjes informeert naar de status van de bestemmingsreserve. De heer van Hardeveld geeft aan dat
een deel van de reserve nog nodig is voor herstructurering en eventuele toekomstige problemen en een
deel kan worden gebruikt voor het dekken van tekorten. Mevrouw Dorenbos merkt op dat de tekorten
worden veroorzaakt door zaken waar IJmond Werkt! geen invloed op heeft en informeert of er een
signaal kan worden afgegeven richting Den Haag om de problematiek aan te kaarten. De heer van
Hardeveld laat weten dat er reeds een lobby plaatsvindt en dat het niet ondenkbaar is dat er vanuit Den
Haag een oplossing komt, maar dat de begroting vraagt om een structurele oplossing. Mevrouw
Dorenbos geeft aan de raden graag actief te informeren over het lobbywerk en te laten zien dat er actie
ondernomen wordt. De heer Erol beaamt dit en geeft aan daarbij ook graag een signaal richting Den
Haag af te geven. De heer Verkaik geeft aan dat er nagedacht dient te worden over de wijze van het
afgeven van een signaal aan Den Haag, dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van een brief, maar het is
ook mogelijk om de staatssecretaris uit te nodigen en uitleg te geven over de situatie bij IJmond Werkt!.
Mevrouw Baerveldt merkt op dat de staatssecretaris zou kunnen worden uitgenodigd voor uitleg over
de vernieuwende aanpak van IJmond Werkt! met betrekking tot de Participatiewet, waarbij
tegelijkertijd gewezen wordt op de landelijke problematiek en aandachtspunten die er zijn op het
gebied van de uitvoering van de wet. Mevrouw van Dijk spreekt complimenten uit voor de goede,
realistische begroting die IJmond Werkt! heeft opgesteld. Mevrouw Baerveldt spreekt waardering uit
voor de begroting en voor de extra structurele bezuiniging van 1,1 miljoen euro.
De voorzitter informeert bij de bestuursleden of zij akkoord kunnen gaan met het geformuleerde
besluit. De leden van het Algemeen Bestuur bevestigen dit allen. De voorzitter spreekt een dankwoord
uit aan degenen die de begroting hebben opgesteld en bevestigd het besluit.
Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit de herziene primaire begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van
IJmond Werkt! vast te stellen, onder voorwaarde dat er geen aanpassingen nodig zijn op basis van de
zienswijzen die uiterlijk op 22 december 2017 ontvangen zijn.
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7. Verkoop combivestiging Velsen
De heer van Hardeveld geeft aan dat het Dagelijks Bestuur het besluit heeft genomen tot sluiting van de
vestiging in IJmuiden, waarna het besluit om het pand en de grond te verkopen voorgelegd wordt aan
het Algemeen Bestuur. De heer van Hardeveld laat weten samen met voorzitter Verkaik op de vestiging
langs geweest te zijn om met de medewerkers te spreken over de aanstaande sluiting en om eventuele
vragen te beantwoorden. Bij het sluiten van de vestiging zal er extra aandacht uit gaan naar de mensen
die moeite hebben met de overgang naar een andere werkplek binnen IJmond Werkt!.
Voor medewerkers van IJmond Werkt!, inclusief combivestiging Velsen, die de stap kunnen maken zal er
in de komende periode via het mobiliteitsproject een extra inspanning plaatsvinden om te onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan of op welke manier er
extra ontwikkeling kan worden ingezet om medewerkers voor te bereiden op een reguliere werkplek.
De voorzitter informeert bij de leden van het bestuur of zij akkoord kunnen gaan met de geformuleerde
besluiten. De leden van het Algemeen Bestuur bevestigen dit allen.
Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit het pand op de Loggerstraat in IJmuiden en de grond aan de
Kabeljauwstraat in IJmuiden te verkopen.
Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit het Dagelijks Bestuur opdracht te geven om het verkooptraject voor het
pand op de Loggerstraat in IJmuiden en de grond aan de Kabeljauwstraat in IJmuiden op te starten.
8. Normenkader 2017
De voorzitter informeert bij de heer van Hardeveld naar de onderbouwing van het besluit met
betrekking tot het normenkader. De heer van Hardeveld laat weten dat het normenkader gebruikt
wordt door de accountant voor de toetsing op rechtmatigheid van de activiteiten van IJmond Werkt! en
de financiële dekking daarvan. De heer van Hardeveld merkt op dat er ten opzichte van 2016 geen
aanleiding tot een wijziging in het normenkader is. De voorzitter bevestigt het besluit om het
normenkader 2017 vast te stellen.
Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit het normenkader 2017 vast te stellen.

9. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Dorenbos spreekt haar waardering uit over de compacte vorm van de vergaderingen van het
Algemeen Bestuur en over de voorbereiding van de vergaderstukken.
Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur.
Beverwijk, 6 juli 2018
…………….
voorzitter

de heer E. van Hardeveld
secretaris
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