Raadsvoorstel
Onderwerp: Jaarrekening de Meergroep 2010
Datum raadsvergadering
Datum Carrousel
Raadsvoorstelnummer
Registratienummer

16 juni 2011
R11.031
B11.0191

Portefeuillehouder
Ambtenaar
Telefoonnummer
E-mailadres

drs. A. Verkaik
PD-SoZa Dhr. C. Maas
0255 567559
kmaas@velsen.nl

(Publieks)samenvatting
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken over de
jaarrekening 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling “de Meergroep”.
het college heeft besloten om de gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de jaarrekening 2010.

Voorgesteld besluit
In te stemmen met de jaarrekening 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling “de Meergroep” en het
bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling overeenkomstig te berichten.
Inleiding
“de Meergroep” is een Gemeenschappelijke Regeling waaraan Velsen met de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Uitgeest deelneemt. De regeling heeft tot doel om aangepast werk te bieden onder
aangepaste omstandigheden aan inwoners van de samenwerkende gemeenten die daarop, blijkens
indicatie, zijn aangewezen.
De thans aangeboden jaarrekening 2010 dient vóór 15 juli 2011 met alle bijbehorende stukken en het
jaarverslag door de Gemeenschappelijke Regeling te worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland.
De raden van de samenwerkende gemeenten kunnen binnen 6 weken na toezending bij het algemeen
bestuur hun zienswijze kenbaar maken.
De jaarrekening is financieel en inhoudelijk beoordeeld. Voorgesteld wordt om met de jaarrekening
2010 in te stemmen.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Optimale participatie aan de samenleving door het bieden van aangepast werk onder aangepaste
omstandigheden aan inwoners die daarop, blijkens indicatie, zijn aangewezen.
Kader
Gemeenschappelijke Regeling “de Meergroep”.
Wet gemeenschappelijke regelingen.
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en gerelateerde regelingen.

Argumenten
De jaarrekening sluit met een positief resultaat na bestemming van € 421.583
De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant en voorzien van een rechtmatigheidsverklaring.
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Er wordt geen aanvullende gemeentelijke bijdrage gevraagd.
Maatschappelijk draagvlak
Werken naar vermogen wordt breed gedragen.
Financiële consequenties
N.v.t.
Realisatie
Personeel
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.
Planning
n.v.t.
Evaluatie
n.v.t.

Velsen, 17-05-2011
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