Algemeen bestuur 3 juli 2020

Vergadering Algemeen Bestuur IJmond Werkt! d.d. 12 december 2019 - verslag AB
Aanwezig:

mevrouw B. van den Berg, mevrouw H. Niele, mevrouw A. van Dijk, de heer K. Rijke,
mevrouw C.G. van Weel-Niesten, de heer C.M. Beentjes, mevrouw M. Steijn,
de heer J. Verwoort, de heer E.H. van Hardeveld (secretaris), 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. 5 juli 2019
Notulen:
Tekstueel:
Niet van toepassing
Naar aanleiding van:
Niet van toepassing
De notulen en de besluitenlijst van de vergadering van 5 juli 2019 worden ongewijzigd vastgesteld.
Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit de notulen van de vergadering van 5 juli 2019 en de besluitenlijst van 5
juli 2019 vast te stellen.

4. Mededelingen/actualiteiten
- De heer Verwoort vraagt aandacht voor het verzoek vanuit gemeente Velsen aan IJmond Werkt! om
een herziene begroting op te stellen. De heer Verwoort geeft aan dat de reden van het verzoek de
nieuwe verdeelsleutel in de aangepaste gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! is, welke zorgt voor
een wijziging van de grondslag waarop de begroting gebaseerd is. De heer van Hardeveld merkt op dat
het wijzigen van de verdeelsleutel geen gevolgen heeft voor de begroting van IJmond Werkt! en dat
deze dan ook niet herzien hoeft te worden, de wijziging is wel van invloed op de begrotingen van de
gemeenten. De heer Verwoort geeft aan dat de grondslag van de begroting van IJmond Werkt! wijzigt
en merkt op dat de begroting naar de oude gemeenschappelijke regeling verwijst, gemeente Velsen
vraagt inzicht in de effecten van de wijziging, zodat de gemeentelijke begroting aangepast kan worden.
De voorzitter merkt op dat de grondslag voor de nieuwe gemeenschappelijke regeling uit het
raadsbesluit voortkomt. De heer Verwoort geeft aan dat dat raadsbesluit genomen is, nadat de
begroting tot stand is gekomen en biedt aan een brief te sturen met een onderbouwd verzoek aan het
Algemeen Bestuur. De voorzitter waardeert het aanbod en verzoekt de heer Verwoort een memo op te
stellen met daarin de argumenten voor een herziene begroting IJmond Werkt!, op basis van het memo
kan dan eventueel actie volgen.
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5. Voorstel voorgenomen aansluiting WSGO
De voorzitter verzoekt de heer van Hardeveld het bijgevoegde document “voorgenomen besluit
aansluiting bij WSGO” toe te lichten. De heer van Hardeveld geeft aan dat ten gevolge van de Wnra
(Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) de CAR/VAR, welke van toepassing is op het ambtelijk
personeel van IJmond Werkt!, wordt vervangen door de Cao gemeenten. De Cao gemeenten staat
echter niet open voor ambtelijk personeel van gemeenschappelijke regelingen zoals IJmond Werkt!.
Voor gemeenschappelijke regelingen is daarvoor de Werkgeversvereniging Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties (WSGO) opgericht, met de Cao SGO welke grotendeels identiek is aan de
Cao gemeenten.
IJmond Werkt! wil zich aansluiten bij de WSGO, waarmee de Cao SGO van toepassing wordt op het
ambtelijk personeel van IJmond Werkt!. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten de aangesloten
gemeenteraden formeel gevraagd worden naar hun eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. het
ontwerpbesluit van aansluiting bij de WSGO.
De voorzitter vraagt de leden van het Algemeen Bestuur of zij akkoord kunnen gaan met de
voorgestelde route, dat is het geval.
Besluit:
Het Algemeen Bestuur neemt het voorgenomen besluit tot aansluiting van IJmond Werkt! als lid bij de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).
Besluit:
Het Algemeen Bestuur besluit, als blijkt dat de betrokken vier gemeenteraden wensen noch
bedenkingen hebben ten aanzien van aansluiting van IJmond Werkt! als lid bij de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO), de directeur van IJmond Werkt! volmacht te
verlenen om de aansluiting als lid bij de WSGO te effectueren.
6. Investering Groen
Mevrouw van den Berg laat weten dat het inhoudelijk duidelijk is dat investering nodig is, maar dat het
een logische keuze is om de investering via de exploitatie te laten verlopen.
De voorzitter informeert bij de leden van het Algemeen Bestuur of zij het daarmee eens zijn, dat is
unaniem het geval.
Besluit:
Het Algemeen Bestuur besluit akkoord te gaan met de voorgestelde investering Groen, mits deze via de
exploitatie van IJmond Werkt! verloopt.
7. Normenkader 2019
De voorzitter verzoekt de heer van Hardeveld het onderwerp toe te lichten. De heer van Hardeveld laat
weten dat het normenkader gebruikt wordt voor de toetsing die de accountant uitvoert op de
rechtmatigheid van de activiteiten en de financiële dekking daarvan. De accountant toetst de naleving
van wet- en regelgeving op basis van een door het algemeen bestuur jaarlijks vastgesteld normenkader.
Het verzoek aan het Algemeen Bestuur is om het normenkader 2019 vast te stellen.
Besluit:
Het Algemeen Bestuur besluit het normenkader IJmond Werkt! 2019 vast te stellen.
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8. Rondvraag en sluiting
- Mevrouw Niele refereert aan het rapporteren van de ziekteverzuimcijfers bij IJmond Werkt! en
informeert in hoeverre het realistisch is om de streefcijfers aan te houden. De heer van Hardeveld laat
weten, ondanks dat er met betrekking tot het ziekteverzuim tegen grenzen aangelopen wordt, de lat
hoog te willen houden. Het blijft van belang om scherp te blijven en inspanningen te blijven verrichten
om het verzuim omlaag te krijgen. De reeds bestaande inspanningen worden uitgebreid met activiteiten
op het gebied van schuldhulp, vitaliteit, beleid op ADM (Alcohol, Drugs, Medicijnen). De heer van
Hardeveld geeft aan nog steeds hoop te hebben dat het cijfer omlaag kan en dat de ondernomen
inspanningen daar aan zullen bijdragen. Mevrouw Niele merkt op dat het goed zou zijn deze toelichting
op te nemen in de rapportages. De heer van Hardeveld laat weten in de derde kwartaalrapportage al
uitleg te hebben gegeven en dit in het jaarverslag nog uitgebreider te zullen doen.
Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur.

Beverwijk, 3 juli 2020

mevrouw A. van Dijk
voorzitter

de heer E. van Hardeveld
secretaris
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