
 Gemeenschappelijke regeling:  

Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD BW) 

1 Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? 

Ja, de jaarrekening 2021, de begroting 2023 en meerjarenraming zijn op 8 april 2022 

Ontvangen. 

2 Is voldaan aan de BBV-voorschriften? 

Ja, de begroting en meerjarenraming voldoen aan de BBV voorschriften. 

3 Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d.  

De directeur van de ISD heeft de opdracht om de doorontwikkeling van de organisatie 

(bedrijfsvoering) vorm te geven, weeffouten tussen de ISD en de gemeente Bergen op Zoom op te 

lossen en een voorstel te doen voor een toekomstbestendige governance. 

De arbeidsmarkt is krap. De ISD zet zich, met ketenpartners, in om zoveel mogelijk mensen  te 

ontwikkelen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering of vallen onder de Participatiewet. 

In maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen gezorgd voor een bestuurswijziging. In de 

loop van 2022 zal duidelijk worden welke wensen het nieuwe bestuur heeft voor de organisatie 

(aansluitend bij collegeprogramma’s van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht). De ISD 

zal daarop anticiperen. 

4 Financiële aandachtspunten 

In 2022 verwachten we nog één of mogelijk twee  begrotingswijzigingen die  dan invloed 

hebben op de begroting 2023 en meerjarenraming die nu worden gepresenteerd. 

5 Financieel overzicht 

Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,- 

Jaarrekening 2021: Resultaat en bestemming 

GR (apparaatskosten) Begroting 

2021 

Resultaat 

2021 

Resultaat 

bestemming 

toevoeging 

een eigen 

reserve GR 

Resultaat 

bestemming 

terug naar 

gemeenten 

Totaal GR (bedrag totale 

begroting!) 

10.721 9.895 0 827 

Bijdrage gemeente  

Bergen op Zoom 

 

8.054 

 

7.503 

 

0 

 

551 



Steenbergen 

Woensdrecht 

1.484 

1.183 

1.341 

1.050 

0 

0 

143 

133 

 

Meerjarenontwikkeling 

GR (apparaatskosten) Begroting 

2022 

Ontwerp 

begroting 

2023 

Begroting 

2024 

Begroting 

2025 

Begroting 

2026 

bijdrage gemeente (in te 

vullen door individuele 

gemeente) 

1.327 1.394 1.401 1.407 1.414 

Opgenomen in 

meerjarenperspectief 

gemeente  Steenbergen 

1.285 1.290 1.295 1.300 1.300 

verschil 42 N 104 N 106 N 107 N 114 N 

 

6 Overige aandachtspunten 

Er worden ook in 2023 nog werkzaamheden uitgevoerd in het kader van corona-maatregelen. Denk 

hierbij aan de bedrijfskredieten die in het kader van TOZO zijn verstrekt en nog terugbetaald 

moeten worden. Ook zal de ISD druk zijn met nieuwe vraagstukken, want wat corona, energiecrisis 

en de oorlog in de Oekraïne wel hebben geleerd, is dat wendbaarheid en snel acteren op 

veranderende situaties steeds belangrijker wordt. 

De ISD BW heeft in haar begroting 2023 en meerjarenraming invulling gegeven aan de richtlijnen 

die door de gemeenteraden zijn meegegeven. 

7 De zienswijze 

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021/jaarstukken  

2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 naar voren te brengen  

 


