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Voorgesteld raadsbesluit
in te stemmen met de jaarrekening 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling "de Meergroep".
Samenvatting
De gemeenteraad dient op basis van geldende wet- en regelgeving zijn zienswijze kenbaar te
maken over de jaarrekening 2011 van de Meergroep. Voorgesteld wordt om met de jaarrekening
in te stemmen.
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.
De thans aangeboden jaarrekening 2011dient vóór 15 juli 2012 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 2011in te stemmen.
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
Voldoen aan het gestelde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke
Regeling “de Meergroep”.
Directe maatschappelijke consequenties
N.v.t.
Argumenten
De jaarstukken geven zowel inzicht in de ontplooide activiteiten gedurende het verslagjaar en de
daarmee bereikte resultaten als de financiële resultaten over 2011.
De wereld van de sociale werkvoorziening is enorm in beweging. De budgetten krimpen en met
de voorgenomen invoering van de Wet werken naar vermogen (WWNV) is een ingrijpende
structuurwijziging noodzakelijk. Daarnaast heeft de economische recessie zijn weerslag op de
activiteiten en resultaten. Ondanks doorgevoerde bezuinigingen is het operationele resultaat
verder verslechterd. Na onttrekking aan de bestemmingsreserve resteert een tekort van € 36.313
tegenover een positief resultaat van € 421.583 over 2010.
Het tekort komt ten laste van de algemene reserve van de Meergroep van, nu nog, € 7,3 mln.
De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant en voorzien van een
rechtmatigheidverklaring. Er wordt geen aanvullende gemeentelijke bijdrage gevraagd.
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Inspraak, participatie etc.
N.v.t.
Alternatieven
N.v.t.
Risico’s
N.v.t.
Financiële consequenties
N.v.t.
Uitvoering van besluit
Formele reactie namens de gemeenteraad door het college van burgemeester en wethouders
aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling “de Meergroep”.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
Concept raadsbesluit Jaarrekening de Meergroep 2011.
Jaarrekening de Meergroep 2011.
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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