Algemeen bestuur 13 november 2020

Vergadering Algemeen Bestuur IJmond Werkt! d.d. 3 juli 2020 - verslag AB
Aanwezig:

Afwezig:

mevrouw B. van den Berg, mevrouw A. van Dijk, mevrouw C.G. van Weel-Niesten, de
mevrouw M. Steijn, de heer J. Verwoort (via videobellen), de heer E.H. van Hardeveld
(secretaris), de heer R. Poort en de heer J. Smolenaars (notulen).
mevrouw H. Niele, de heer K. Rijke, heer C.M. Beentjes.

______________________________________________________________________________
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 10.30 uur. De heer Verwoort zal
via Zoom deelnemen. Mevrouw Niele, de heer Rijke en de heer Beentjes hebben zich afgemeld voor de
vergadering.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen notulen en besluitenlijst vergadering d.d. 12 december 2019
Notulen:
Tekstueel:
Niet van toepassing
Naar aanleiding van:
Niet van toepassing
De notulen en de besluitenlijst van de vergadering van 12 december 2019 worden ongewijzigd
vastgesteld.
Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit de notulen van de vergadering van 12 december 2019 en de besluitenlijst
van 12 december 2019 vast te stellen.

4. Mededelingen/actualiteiten
a. Uitstel aansluiting WSGO in afwachting van raadsbesluit Velsen en Beverwijk
De voorzitter laat weten dat de raadsbesluiten van Heemskerk en Uitgeest zijn ontvangen.
De besluiten van gemeente Beverwijk en gemeente Velsen staan geagendeerd voor september, deze
worden gecombineerd met soortgelijke verzoeken van de andere gemeenschappelijke regelingen en
worden allemaal tegelijkertijd afgehandeld.

5. Jaarstukken 2019
De voorzitter spreekt waardering uit voor de jaarstukken van IJmond Werkt! en laat weten dat er tot
een oplossing is gekomen met betrekking tot de ingangsdatum van 1 april 2019 voor de nieuwe
gemeenschappelijke regeling en dat er, ondanks het moeizame proces, sprake is van begrip voor elkaars
standpunten in deze kwestie. De heer Verwoort geeft aan dat het goed doet dat deze oplossing
gevonden is. Mevrouw van Weel merkt op dat het compromis dat bereikt is wel een oplossing kan zijn,
maar benadrukt dat Uitgeest het in principe oneens is met het gevonden compromis als oplossing.

1

Algemeen bestuur 13 november 2020

De zienswijzen van de gemeenten zijn ontvangen en besproken, deze brengen geen inhoudelijke
wijzigingen met zich mee.
De voorzitter vraagt de leden van het Algemeen Bestuur of zij akkoord kunnen gaan met het vaststellen
van de jaarstukken 2019 van IJmond Werkt!, dat is het geval.
Besluit:
Het Algemeen Bestuur besluit de jaarstukken 2019 van IJmond Werkt! conform het voorgelegde
concept vast te stellen.

6. Herziene begroting 2020
De voorzitter geeft aan dat er al veel ontwikkelingen zijn geweest in 2020, de herziene begroting is
opgesteld om inzicht te geven in deze ontwikkelingen. De heer van Hardeveld laat weten dat het in de
herziene begroting voorziene omzetverlies door Covid-19 van 6 ton in de sociale werkvoorziening mee
zal gaan vallen, daarnaast stelt het kabinet 90 miljoen euro extra beschikbaar aan gemeenten ten
behoeve van de sociale werkvoorziening.
De zienswijzen van de gemeenten zijn ontvangen en besproken, deze brengen geen inhoudelijke
wijzigingen met zich mee.
De voorzitter vraagt de leden van het Algemeen Bestuur of zij akkoord kunnen gaan met het vaststellen
van de herziene begroting 2020 van IJmond Werkt! en met het versturen van de stukken aan de
Provincie, dat is het geval.
Besluit:
Het Algemeen Bestuur besluit de herziene begroting 2020 van IJmond Werkt! conform het voorgelegde
concept vast te stellen.

7. Primaire begroting 2021 en meerjarenraming 2022 - 2024
De heer van Hardeveld laat weten dat de primaire begroting 2021 aansluiting heeft op die van 2020.
Tevens wordt er momenteel gewerkt aan het afsprakenkader waarin de afspraken die vanaf het jaar
2022 voor IJmond Werkt! gelden, worden vastgesteld, dit gebeurt in samenwerking met de directies,
beleid en uitvoering van de gemeenten en IJmond Werkt!
De zienswijzen van de gemeenten zijn ontvangen en besproken, deze brengen geen inhoudelijke
wijzigingen met zich mee.
De voorzitter vraagt de leden van het Algemeen Bestuur of zij akkoord kunnen gaan met het vaststellen
van de primaire begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van IJmond Werkt! en met het
versturen van de stukken aan de Provincie, dat is het geval.
Besluit:
Het Algemeen Bestuur besluit de primaire begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van IJmond
Werkt! conform het voorgelegde concept vast te stellen.
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8. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering om 10.45 uur.

Beverwijk, 13 november 2020

mevrouw A. van Dijk
voorzitter

de heer E. van Hardeveld
secretaris
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