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Betreft: reactie zienswijze begrotingen IJmond Werkt!
Email

Geachte leden,
In haar vergadering van 14 november jongstleden heeft het Algemeen Bestuur
van IJmond Werkt! de primaire begroting 2015 en de meerjarenbegroting
2016-2019 vastgesteld.
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Daaraan voorafgaand heeft het bestuur uitgebreid stilgestaan bij de zienswijze
zoals die ook door uw raad aan ons kenbaar is gemaakt. Het bestuur is blij te
constateren dat de organisatie van IJmond Werkt! een groot draagvlak bij u heeft.
Het bestuur wilt u graag meenemen in de stappen die wij momenteel zetten om
de meerjarenbegroting in een gunstiger perspec tief te krijgen.
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Het bestuur deelt uw zorg ten aanzien van de meerjarenbegroting 2016 - 2019 en
realiseert zich ten volle dat de financiële en inhoudelijke kaders in het sociaal
domein op dit moment zeer dynamisch en complex zijn. Om die reden ligt het niet
in de verwachting dat volstaan kan worden met het enkel ingrijpen in de
bedrijfsvoering om de meerjarenraming in evenwicht te brengen. Om dit te
bereiken zijn mogelijk verdergaande keuzes noodzakelijk, bijvoorbeeld ten
aanzien van de wijze waarop de diverse doelgroepen binnen onze gemeenten op
het gebied van re-integratie bediend kunnen worden. Tegen deze ac htergrond
meent het bestuur dat het onderzoek zoals dat op dit moment in haar opdrac ht
plaatsvindt door de heer Capel in de eerste plaats zorgvuldig en grondig dient te
zijn.

BTW

NL001933528B01

KVK
34372643

Hier geldt het dat gezien de onzekerheden die zich op dit moment voordoen
zorgvuldigheid voor snelheid gaat. En dat dit ook geldt voor de afwegingen en
keuzes die naar aanleiding van de bevindingen en adviezen zullen worden
gemaakt. Opgemerkt zij verder dat bij het uitvoeren van het onderzoek uitgebreid
gebruik is gemaakt van de binnen uw gemeente aanwezige ambtelijke expertise.
Het bestuur acht het voorts vanzelfsprekend dat zij uw raad actief informeert over
de uitkomsten van dit onderzoek. In het huidige tijdspad hoopt zij u medio
maart - april 2015 uitgebreid te kunnen informeren en betrekken bij de
resultaten en de vertaling hiervan naar de toekomst van IJmond Werkt! en de
dienstverlening waaraan zij namens u uitvoering geeft.
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Ten aanzien van uw oproep om nadrukkelijker te rapporteren over de resultaten
gerelateerd aan de prestatieafspraken kunnen wij u melden dat wij dit zeker ter
harte zullen nemen. Over de wijze waarop dit het best kan plaatsvinden vindt
reeds ambtelijk overleg plaats. Het bestuur zal bij de jaarrekening en de eerste
kwartaalrapportage zo goed mogelijk aan de wensen van de raad tegemoet
komen.
Voor 2015 is de opgave voor de uitvoeringsorganisatie om de begroting (exclusief
de wettelijke taken) sluitend te krijgen niet gering. Naast de mogelijke nadere
richting die het Capel onderzoek hierbij zal geven, zal naast de gebruikelijke
kostenbeheersing ook een integrale porfolio analyse plaats gaan vinden. Doel
hiervan is om te bezien op welke wijze de diverse activiteiten van IJmond Werkt!
naar de toekomst toe het best gepositioneerd kunnen worden. Met continuïteit
van werkgelegenheid en dienstverlening als centrale uitgangspunten zal worden
bezien welke kansen er bestaan om de uitvoering zo veel mogelijk in
samenwerking met private partijen plaats te laten vinden. Daarnaast vinden
bijvoorbeeld bij IJmond Werkt! Groen op dit moment voorbereidingen plaats voor
het zodanig herstructureren van de uitvoering dat hiermee verbetering van de
bedrijfsvoering kan plaatsvinden. Ook dit zal naar verwachting in het eerste
kwartaal van 2015 nader worden uitgewerkt.
Met vriendelijke groet,

Voorzitter

