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A. Verkaik
Een oordeel vormen over het verlenen van toestemming aan het college
om deze gemeenschappelijke regeling te wijzigen en informatie
ontvangen over IJmond Werkt!.
Op 27 september vond een werkbezoek van de IJmond raadsleden
plaats aan IJmond Werkt!. Een aantal raadsleden van Velsen zijn
hierheen geweest, maar niet iedereen was in de gelegenheid om deze
bijeenkomst te bezoeken. Daarom wordt deze sessie ook aangegrepen
om, wat breder dan alleen de gemeenschappelijke regeling, informatie te
ontvangen over IJmond Werkt!.
De gemeenschappelijke regeling is een regeling, waarbij uitsluitend
collegebevoegdheden aan de orde zijn. De gemeenschappelijke regeling
wordt daarom alleen aangegaan door de colleges van de verschillende
gemeenten. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling moet
de raad wel toestemming aan het college te verlenen voor het aangaan,
wijzigen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling.
Eind 2010 hebben de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en
Velsen besloten samen op te trekken op het gebied van werk. Het reintegratiebeleid is IJmondiaal gelijk gemaakt en de uitgangspunten voor
de gezamenlijke aanpak op werk zijn in 2012 vastgelegd in de kadernota
“Naar één organisatie voor werk”.
Deze uitgangspunten zijn begin 2013 vertaald in een organisatorisch
ontwerp genaamd “businessplan IJmond Werkt! 2013 – 2016”. In dit plan
is vastgelegd op welke wijze middelen en invloed worden verdeeld en op
welke wijze er sturing plaats vindt door de gemeenten op de uitvoering.
De juridische verankering hiervan wordt bereikt door het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling de Meergroep. De gewijzigde regeling zal
GR IJmond Werkt! gaan heten.
Bij het uitvoeren van de juridische verankering is opnieuw gekozen voor
uitvoering van de publiekrechtelijke taak binnen een gemeenschappelijke
regeling, zoals dat eerder ook op het vlak van de Wet sociale
werkvoorziening plaats vond door de Meergroep. Aan deze taak wordt nu
de re-integratie in het kader van de Wet werk en bijstand en aanpalende
regelingen toegevoegd. Op deze wijze zijn we er binnen de IJmond in
geslaagd één re-integratie aanbod voor de onderkant van de
arbeidsmarkt te realiseren.
►Portefeuillehouder informeert de raadsleden over IJmond Werkt!
►Fracties maken, indien gewenst, opmerkingen en stellen vragen.
►Portefeuillehouder beantwoordt vragen
►Fracties geven hun oordeel over de Gemeenschappelijke Regeling.
►Voorzitter vat afspraken samen en concludeert of het voorstel
besluitrijp c.q. debatrijp is.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
► besluitrijp c.q. debatrijp voor de Raad van 12 december 2013

