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Voorgesteld raadsbesluit

Het algemeen bestuur van IJmond Werkt! als zienswijze te berichten, dat wordt ingestemd met de
Jaarrekening 2013 van IJmond Werkt!.
Samenvatting

IJmond Werkt! is het samenwerkingsverband van de vier IJmondgemeenten, dat zich richt op het
begeleiden van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt en uitvoering van de sociale
werkvoorziening. Sinds 1 januari 2014 gaat dat formeel onder de vlag van de gemeenschappelijke
regeling IJmond Werkt!. In 2013 was de samenwerking al een feit onder diens voorganger, de
gemeenschappelijke regeling De Meergroep. Het algemeen bestuur van IJmond Werkt! biedt het
verslag en de jaarrekening over 2013 aan. Daarin is vastgelegd welke prestaties er zijn geleverd en
wat dat heeft gekost. De gemeenteraad stemt in met die jaarrekening.
Aanleiding

Vooruitlopend op de in het kader van de Wet werken naar vermogen aangekondigde regeling voor
de onderkant van de arbeidsmarkt (nu de Participatiewet), hebben de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk, Uitgeest en Velsen eind 2010 besloten samen op te trekken op het gebied van werk.
Het re-integratiebeleid 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 vertaald in het “Businessplan IJmond Werkt! 2013 – 2016”.
Op 1 januari 2013 is de feitelijke samenwerking IJmond Werkt! gestart. 2013 was het “startjaar”
waarin nog veel geregeld moest worden. Dit hele jaar is nog gewerkt onder de
Gemeenschappelijke Regeling de Meergroep.
De colleges van de vier IJmondgemeenten hebben de Gemeenschappelijke Regeling de
Meergroep gewijzigd in de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! per 1 januari 2014. In de
Prestatieafspraken is vastgelegd welke prestaties de gemeenten van IJmond Werkt! verwachten.
De aangeboden jaarrekening 2013 dient vóór 15 juli 2014 met alle bijbehorende stukken en het
jaarverslag door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! te
worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
De gemeenteraden worden conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling en de recent
vastgestelde prestatieafspraken in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over die jaarrekening
kenbaar te maken.
Gezien de resultaten kan worden ingestemd met de voorgelegde jaarrekening.
Programma

Programma 2
Kader

Wet werk en bijstand
Wet sociale werkvoorziening
Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke regeling De Meergroep respectievelijk Gemeenschappelijke regeling IJmond
Werkt!.
Businessplan IJmond Werkt!
Prestatieafspraken IJmond Werkt!

1

Beoogd doel en effect van het besluit

Zienswijze van de raad over de jaarrekening 2013 van IJmond Werkt!
Directe maatschappelijke consequenties

Geen
Argumenten

De jaarstukken van IJmond Werkt! geven inzicht in de activiteiten in het verslagjaar en op de
financiële resultaten. Beide aspecten vertonen een positief beeld.
Ondanks de slechte arbeidsmarkt is de uitstroom naar werk boven het landelijk gemiddelde. Ook is
men in staat gebleken de grote toestroom van werklozen adequaat te verwerken. De IJmondiale
cijfers laten het volgende beeld zien: 32% van de afgeronde re-integratietrajecten heeft geleid tot
uitstroom naar werk. In 12% van de gevallen is werk op korte termijn niet haalbaar en wordt de
aandacht gericht op zorg. In totaal gaat hem om ruim 2300 ingezette re-integratietrajecten waarvan
er in het verslagjaar 900 zijn afgerond.
Vanaf 2014 zal meting van de prestaties plaatsvinden aan de hand van de inmiddels gemaakte
prestatieafspraken en is ook een scherper beeld per gemeente mogelijk.
Bij de uitvoering van de sociale werkvoorziening is een recordaantal medewerkers werkzaam bij
reguliere werkgevers.
Het financiële beeld is d. Waar in de begroting nog rekening werd gehouden met een tekort van
vier ton, laat de jaarrekening een positief saldo van ruim vier ton zien.
Inspraak, participatie etc.

N.v.t.
Alternatieven

Geen
Risico’s

We blijven de bedrijfsvoering van IJmond Werkt! nauwlettend volgen. Negatieve resultaten in de
exploitatie die niet uit de eigen reserve kunnen worden betaald, komen immers ten laste van de
gemeenten. Om dit risico te kunnen dekken, zal bij de voorbereiding van de gemeentelijke
begroting 2015 overwogen worden of een bestemmingsreserve moet worden ingesteld. Een
alternatief is om het op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en eventuele risico’s uit de
algemene reserve te dekken, dan wel de doelstelling van de reserve Decentralisaties uit te breiden.
Financiële consequenties

Zie risico’s.
Uitvoering van besluit

Het raadsbesluit ter kennis van het algemeen bestuur van IJmond Werk! brengen.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

- Aanbiedingsbrief van algemeen bestuur IJW! Van 28-4-2014 en
- Jaarstukken 2013 IJmond Werkt!
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Burgemeester en wethouders van Velsen
De locosecretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.M. Weerwind
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