BEKNOPT OVERZICHT VAN DE OPENBARE IJMONDCOMMISSIE VAN
6 DECEMBER 2016
Voorzitter
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Aanwezige raadsleden Beverwijk
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P. Burgering, J. Drijfhout, C.A.J. Jansen-Karsten, J.R.
Kolenbrander, C.A.G. Romeijnders
M. Bok, P. van Deudekom, M. Hillebrink, L. Kwant, H.
Kat, R.A. van Koten, T. Mastenbroek, J.M. Poen, P.
Stam, J. Staats, M. Vos, L. de Winter
A.V. Baerveldt, A. Verkaik, C.M. Beentjes,
H. Erol, M. van Dijk

1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Jansen van de regiegroep IJmond verzorgt
een terugkoppeling vanuit de regiegroep op 21 november 2016. Er is gesproken over de
terugkoppeling en borging van de werkconferentie en het communicatieplan.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Beknopt overzicht van de IJmondcommissie van 11 oktober 2016
Het beknopte overzicht wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

IJmond Werkt
Er hebben zich twee insprekers gemeld. De heer Stam krijgt het woord en geeft een korte
introductie. Het woord is aan de insprekers. Eerst aan mevrouw Raphael. Vervolgens is het
woord aan de heer Stork. Hij spreekt in namens de cliëntenraad sociale dienst Velsen. Er is
gelegenheid voor het stellen van vragen door de fracties aan de insprekers en de voorzitter
van IJmond Werkt, de heer Verkaik.
De heer Verkaik geeft antwoord. De directeurswisseling en de herijking van de koers kan het
beste ingezet worden met nieuw leiderschap. In het belang van de organisatie zijn er
afspraken gemaakt omtrent de leiderschapswisseling. Alles is juridisch getoetst en er wordt
aan de normen voldaan. Er wordt niet gesproken over de privacy gevoelige gegevens.
De heer Verkaik geeft aan om eerst de follow-up van het businessplan vorm te geven. Dan
hebben we eerst iets concreters om over te spreken met elkaar.
De voorzitter concludeert dat het onderwerp voor nu voldoende is behandeld. Mogelijk komt
er een nieuw agendaverzoek, nadat informatie is verstrekt over het businessplan.

5.

Verordening Jeugdhulp 2017
Raadsleden stellen vragen die worden beantwoord. De heer Van Koten geeft aan eventueel
met een amendement te komen over het opnemen van de CAO in de verordening jeugdhulp
2017. Hij vraagt hoe de andere aanwezige fracties hierover denken. De fracties steunen dit
niet. De heer Van Koten bespreekt het nog in zijn fractie.
Het raadsvoorstel is voldoende behandeld en kan ter besluitvorming in de respectievelijke
raadsvergaderingen worden behandeld.
Er komt een aanpassing van de verordening op twee punten: Aanpassingen woordje 'aan' en
logo’s respectievelijk Velsen, Beverwijk en Heemskerk worden toegevoegd.

6.

Risicovereniging Jeugdzorg
Het raadsvoorstel is voldoende behandeld en kan ter besluitvorming in de respectievelijke
raadsvergaderingen worden behandeld.
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7.

Transformatie agenda sociaal domein
Het raadsvoorstel is voldoende behandeld en kan ter besluitvorming in de respectievelijke
raadsvergaderingen worden behandeld.

8.

Sluiting
Tot slot meldt de heer De Winter dat het voorstel over deelname van steunfractieleden aan
de IJmondcommissie in Heemskerk is verworpen.
Op vragen van enkele raadsleden wordt geconcludeerd dat steunfractieleden niet meedoen
met de IJmondcommissie omdat een raadsvoorstel om dat mogelijk te maken in Heemskerk
niet is aangenomen. De huidige situatie blijft dus gehandhaafd. Alleen raadsleden maken
deel uit van de IJmondcommissie.
De vergadering wordt om 21:40 uur gesloten.

2

