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Notulen n.a.v.: VERGADERING VAN HET BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 
IJSSELMEERGROEP 

Datum: Donderdag 30 september 2021, 09.30-11.00 uur, digitaal en locatie Concern voor Werk (CvW) 

Aanwezig: Digitaal: de heren D.F.B. de Vreede (gem. Lelystad), H. Wijnants (gem. Noordoostpolder),  
N. Middelkoop (gem. Urk), 
Locatie CvW: de heren B.J. Binnerts (voorzitter RvC), O.M. Vermooten (directeur), 
P.J. van der Mee (manager middelen) en mevrouw  A. van Eijk (secretaris) 

Afwezig: -- 

 

01. 
 

Opening en mededelingen 
 
Dhr. De Vreede heet iedereen welkom.  
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen.  

02. Notulen vergadering 

02.01 Notulen vergadering 8 april 2021  
 
N.a.v. rondvraag, toelichting de heer De Vreede 
Er is afgesproken dat verzoeken, zoals in dit geval om de bestemmingsreserve COVID-19 vrij te laten 
vallen ten gunste van Concern voor Werk, zoals gesteld door de heer Vermooten, voortaan niet in de 
rondvraag worden besproken, maar als agendapunt geagendeerd zullen worden.  
 
De notulen worden verder ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

02.02 Besluitenlijst vergadering 8 april 2021 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

02.03 Actielijst bestuur GR nr. 2 
 
Toevoeging op de actielijst: De heer Van der Mee heeft op 5-10-2021 een overleg met de beleids- en 
financiële ambtenaren om te bespreken hoe de rechtmatigheid in 2022 kan worden gegarandeerd. 
 
De openstaande acties zijn allemaal afgerond. De lijst zal worden bijgewerkt.  

03. Ingekomen stukken 

03.01 
 

Gem. Noordoostpolder. Zienswijze Jaarrekening 2020 GR IJsselmeergroep  
 
De heer Wijnants heeft de zienswijze mondeling toegelicht.  
Brief wordt verder voor kennisgeving aangenomen. 

03.02 Provincie Flevoland. Verslag Bestuurlijk Overleg FT IJsselmeergroep 
 
De heer Van der Mee geeft aan dat op advies van de Provincie (en de nieuwe accountant) er weer een 
voorziening wordt getroffen (i.p.v.de bestemmingsreserve) voor groot onderhoud. Voor de GR-
vergadering in december zal er een voorstel worden geagendeerd om het overige bedrag te 
bestemmen. 
Brief wordt verder voor kennisgeving aangenomen. 
 

04. Algemene zaken 

04.01 Concept vergaderschema 2022 
 
De heer De Vreede vraagt of de aanvangstijd van de bestuursvergaderingen naar half 10 kan worden 
gezet. Dit zal nagevraagd worden bij het secretariaat van de gemeenten Noordoostpolder/Urk.  
Tevens is er afgesproken dat de laatste bestuursvergadering van 2-12-2021 voor iedereen fysiek zal 
plaatsvinden aan de Vaartweg 67 te Lelystad. 
 

05. Financiële zaken 

05.01 Verslag eerst halfjaar Concern voor Werk 2021 
 

 Dhr. Vermooten geeft aan dat we ondanks de coronamaatregelen financieel een goed resultaat 
hebben behaald. Vanwege deze maatregelen is de afdeling Groen-Lelystad inmiddels verhuisd naar 
een ander pand (Bouwweg), zodat op de locatie Vaartweg meer ruimte is voor de afdeling 
Montapak.  
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 Er is een nieuwe cao Aan de Slag voor medewerkers vanuit Beschut Werk en Banenafspraak vanaf 
1 juli 2021. Uiteraard betekent dit dat er extra kosten zijn, die we als bedrijf de komende jaren 
moeten opvangen.  

 In samenwerking met de gemeente Urk is er een nieuw werkgeversservicepunt opgericht onder de 
naam “Urk Werkt” om o.a. werkzoekenden en werkgevers samen te brengen en te begeleiden.  

 Dhr. Van der Mee geeft aan dat er een aantal meevallers is geweest, wat heeft bijgedragen aan het 
goede resultaat, maar dat de netto toegevoegde waarde wel iets achterblijft. Alle afdelingen hebben 
goed gedraaid. Door de coronamaatregelen hebben we wel minder medewerkers op locatie kunnen 
detacheren. Dit komt langzaamaan weer op gang.  

 
De heer Wijnants complimenteert de directie met de wijze waarop ze zijn omgegaan met het afscheid 
nemen van één van de vaste klanten van de Kwekerij. Alle wethouders complimenteren de directie met 
het behalen van dit mooie resultaat.  
 
Besluiten: 
Het eerste halfjaarverslag 2021 is ongewijzigd goedgekeurd.  
Het 1e kwartaalverslag 2021 (geagendeerd voor de vervallen bestuursvergadering van 17 juni jl.) wordt  
ook nog ongewijzigd goedgekeurd.  
 

05.02 Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling (GR) 2022 
 
De heer Van der Mee geeft aan dat de begroting niet op nul zal komen, maar dat dit verder geen grote  
invloed heeft op het vermogen van de GR. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat de overige kosten iets  
hoger zijn vanwege groot onderhoud. Ontvangen loonkostensubsidie en overheidsgeld wordt doorgezet  
naar Concern voor Werk. 
De heer Binnerts geeft aan dat de RvC tevreden is over de gang van zaken en de begroting van de  
deelneming Concern voor Werk en dat hiermee een mooie basis is gelegd voor de toekomst. 
De heer Wijnants geeft aan dat vanuit zijn gemeente nog gekeken zal worden naar de bijdrage aan de 
WerkCorporatie Noordoostpolder en daarbij indirect de bijdrage aan Concern voor Werk. Dit vanwege 
bezuinigingen en het Rekenkamerrapport. De heer Wijnants geeft tevens aan dat hij hierdoor geen 
aanleiding ziet om de begroting aan te moeten passen. Er zal een aparte afspraak worden gemaakt met 
de directie van Concern voor Werk om dit verder te bespreken. 
 
Besluit: 
De begroting Gemeenschappelijke Regeling 2022 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 

05.03 Voorstel bestemmingsreserve sociale lasten 2007-2010 
 
De heer Van der Mee geeft aan dat we eindelijk na acht jaar de schriftelijke bevestiging hebben 
ontvangen dat Lavora bv niet SV-plichtig is. Het voorstel, zoals omschreven, in de memo zal in de 
jaarrekening van 2021 worden geeffectueerd.  
 
Besluit: 
Het bestuur is akkoord met het voorstel om de bestemmingsreserve geheel te laten vrijvallen ten gunste 
van de algemene reserve. 

05.04 Aanpassen logo Concern Werk  
 
De heer Vermooten geeft aan dat is besloten het bestaande logo van Concern voor Werk toch te 
behouden. Hierbij is de subtitel “betrokken ondernemen” + een streep onder de naam toegevoegd. 
Betrokken staat voor sociaal. Ondernemen staat voor het feit dat we een onderneming zijn geworden. 
De streep (van dik naar dun) betekent “beweging”.  
Het gereserveerde budget hebben we vanwege deze geringe aanpassingen niet helemaal nodig.  
 
Besluit: 
Het bestuur is akkoord met het voorstel om het bestaande logo aangepast te gebruiken en het  
resterende bedrag terug te laten vloeien naar de algemene reserve. 

06.01 
 

Rondvraag en sluiting 
 
Rondvraag 

De heer Vermooten deelt mede dat vrijdag 1-10-2021 bij Werkbedrijf Lelystad de John van den 

Heuvellezing zal plaatsvinden in aanwezigheid van Bart van Kent (Tweede Kamerlid SP). 
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De heer Middelkoop vraagt of Concern voor Werk ook haar handtekening zal plaatsen bij de Human 

Capital Agenda. 

De heer Vermooten geeft aan dat er getekend zal worden namens Werkbedrijf Lelystad. 

  
Sluiting 
Dhr. De Vreede sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng. 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 december 2021 
 
 
 

 
 

de voorzitter,     de secretaris,  
de heer D.F.B. de Vreede    mevrouw A. van Eijk   
 
 
 
 


