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Voorgesteld raadsbesluit
1. Kennis te nemen van de begroting “2013 van de Gemeenschappelijke Regeling “de
Meergroep”;
2. Ten aanzien van het geschetste meerjarenperspectief voor de periode 2014 t/m 2017 een
zienswijze in te dienen te weten:
• Het meerjarenperspectief geen status te geven aangezien nog onvoldoende zicht is
op de effecten van de samenwerking “IJmond Werkt!“ en daarnaast nog onduidelijk
is of en in welke mate de voorgenomen stelselherziening sociale zekerheid wordt
doorgevoerd.
3. het bestuur van de Meergroep in die zin te berichten.
Samenvatting
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken over de
begroting 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling “de Meergroep” en de meerjarenbegroting
2014 - 2017.
Het college heeft besloten de raad te adviseren om kennis te nemen van de begroting 2013 en het
meerjarenperspectief voor de periode 2014 tot en met 2017 geen status te geven omdat nog geen
inzicht kan worden gegeven in de effecten van de beoogde samenwerking in “IJmond Werkt!” en
daarnaast nog onvoldoende duidelijk is wat de kabinetsvoornemens zijn ten aanzien van de
stelselherziening sociale zekerheid.
Aanleiding
“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.
Thans liggen de begroting 2013 en de meerjarenbegroting voor de periode 2014 tot en met 2017
voor.
Op basis van het bepaalde in artikel 21 van de Gemeenschappelijke regeling en de artikelen 34 en
35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden binnen 6 weken na
toezending bij het algemeen bestuur hun zienswijze kenbaar maken. Het bestuur van de Meergroep
is ervan op de hoogte dat de zienswijze buiten deze termijn wordt ingediend.
Vanwege de beoogde samenwerking van de Meergroep met de vier IJmondgemeenten in één
nieuwe uitvoeringsorganisatie voor Werk, “IJmond Werkt !”, is min of meer sprake van een
interregnum en heeft de begroting een hoog pro forma gehalte. Dat geldt nog sterker voor het
meerjarenperspectief 2014 – 2017.
Programma
Programma 2 Werk en Inkomen.
Kader
Gemeenschappelijke Regeling “de Meergroep”.
Wet gemeenschappelijke regelingen.
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en gerelateerde regelingen.
Beoogd doel en effect van het besluit
Beïnvloeding van het bestuursbeleid van de gemeenschappelijke regeling.
Directe maatschappelijke consequenties
1

Behartiging re-integratiebelangen van Velsense werkzoekenden die gemeentelijke ondersteuning
behoeven op weg naar werk.
Argumenten
De begroting 2013 sluit met een negatief resultaat, na bestemming van € 403.000.
Ten opzichte van de begroting 2012 is dit een verbetering van € 1,6 mln. Die komt echter zo goed
als volledig op het conto van de post subsidie gemeenten en vloeit rechtstreeks voort uit een
hogere Wsw-taakstelling van rijkswege dan destijds verwacht.
Voor het overige heeft ook de Meergroep te lijden van de economische recessie wat zich uit in een
daling van de netto opbrengsten.
Veel wordt verwacht van de samenwerking in “IJmond Werkt! “. De inschatting is dat hierdoor het
resultaat substantieel kan worden verbeterd.
Samenwerken op re-integratie zoals beoogd in de door de raad vastgestelde kadernota ‘Naar één
organisatie voor werk’ kan zeker een bijdrage leveren aan het terugdringen van het tekort van de
uitvoeringsorganisatie omdat bepaalde kosten dan deels kunnen worden doorberekend, maar het is
absoluut geen panacee.
“IJmond Werkt” staat naar ons oordeel voor een gezamenlijke inspanning om door samenwerking
en inbesteding met minder middelen een zo goed mogelijk resultaat op re-integratie te boeken voor
de totale gemeentelijke doelgroep.
Het is aan de gemeenteraden om te bepalen wat zij van de uitvoeringsorganisatie verwachten, met
welk resultaat en tegen welke prijs. De (rijks-)budgetten zijn daarbij in beginsel taakstellend.
Inspraak, participatie etc.
N.v.t.
Alternatieven
N.v.t.
Risico’s
De kaderstelling door de gemeenteraden, de verordenende rol, de borging van de controlerende
taak en adequate bestuurlijke en ambtelijke inbreng en betrokkenheid zijn aspecten die zeker met
het oog op de intensievere samenwerking in “IJmond Werkt!” expliciet aandacht moeten krijgen.
Financiële consequenties
Het bestuur van de Meergroep gaat er vanuit dat meerjarig geen gemeentelijke bijdrage benodigd
is.
Er zijn veel onzekerheden over de toekomstige financiering en bovendien moet de beoogde
samenwerking nog van de grond komen. Of en in welke mate dat leidt tot inverdieneffecten is nog
niet duidelijk. Overigens mag worden verondersteld dat het weerstandsvermogen vooralsnog
toereikend is om tegenvallers op te vangen.
Ongeacht de juridische structuur van de nieuwe samenwerking “IJmond Werkt!” zal met het oog op
de taakverbreding specifiek aandacht geschonken moeten worden aan een financierings- en
verrekeningsmodel.
Uitvoering van besluit
Het college informeert het bestuur van de Meergroep over de zienswijze van de gemeenteraad.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
Begroting 2013 en Meerjarenbegroting 2014 t/m 2017.
Concept raadsbesluit.
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie
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