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INLEIDING 

Voor u ligt de begrot ing van de ISD Brabantse Wal over het jaar 2014. 

Vanaf januar i 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen 

en Woensdrecht samen in één nieuwe sociale dienst: de Intergemeentel i jke Sociale Dienst 

Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal) . 

De gemeenteraden van de drie gemeenten hebben op grond van art ikel 1 , lid 2 van de Wgr 

toes temming ver leend voor het aangaan van de Gemeenschappel i jke Regeling ISD Brabantse 

Wal met een overlegorgaan (geen rechtspersoon) als bedoeld in artikel 8, lid 2 van de W e t 

gemeenschappel i jke regelingen. 

De gemeente Bergen op Zoom fungeer t als ui tvoerende gemeente. In deze gemeenschappel i jke 

regeling is geregeld dat vaststell ing van verordeningen, de bepaling van het strategisch beleid en 

het budgetrecht t o t de competent ie van de afzonderl i jke gemeenteraden bli jven behoren. De 

ui tvoerende taken zijn overgegaan naar de Intergemeentel i jke Sociale Dienst. 

Naast de gemeenschappel i jke regeling welke de basis vo rmt voor de in tergemeentel i jke 

samenwerk ing zijn er nog 3 documenten op grond waarvan de ISD Brabantse Wal haar taken 

ui tvoer t . 

1 . Het "Ui tvoer ingsprogramma 2013"waar in de uitvoeringsafspraken zijn opgenomen. 

2. De "Financiële verordening ISD Brabantse W a l " waarbi j de inr icht ing van de f inanciële 

organisatie, het f inancieel beheer en de uitgangspunten van het f inancieel beleid van de 

Intergemeentel i jke Sociale Dienst zijn geregeld en 

3. de "Verordening voor de contro le op het f inanciële beheer en de inr icht ing van de 

f inanciële organisatie van het gemeente l i jk orgaan Intergemeentel i jke Sociale Dienst 

Brabantse W a l " . 
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J.M. Ansems, 

Hoofd uitvoeringsorganisat ie ISD Brabantse Wal 
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PROGRAMMA 

Programma uitvoering 

Algemene ontwikkelingen. 

Participatiewet 

6 

In het regeerakkoord " Bruggen slaan" heeft het tweede kabinet Rutte de Part ic ipat iewet als 

vervolg op de W e t Werken naar Vermogen aangekondigd. 

Bij de ui twerk ing van de Part ic ipat iewet worden onderdelen uit het wetsvoorste l Wet Werken 

naar Vermogen ( W W N V ) gebruikt . Maar onder de Part ic ipat iewet ligt een nieuw f undament 

waar in de signalen en kanttekeningen uit de samenleving en de Tweede Kamer zijn verwerk t . 

M e t de Part ic ipat iewet wil het kabinet het principe van één regeling voor de gehele doelgroep 

consequent doorvoeren. Voor de hele doelgroep, ongeacht of deze regulier of beschut werk t , 

komt het ins t rument loondispensatie en loonaanvul l ing beschikbaar. Het kabinet zal over de 

maatvoer ing en de invul l ing hiervan op basis van de evaluatie van de exper imenten met 

loondispensatie een beslissing nemen en voor ts het verminderen van bureaucrat ie als 

uitgangspunt hanteren. 

De Wsw, die een afwi jkend beloningsregime en afwi jkende regelgeving heeft , zal vanaf 1 januar i 

2014 worden afgesloten voor nieuwe ins t room. Gemeenten kri jgen de ru imte om de voorziening 

beschut werk vo rm en inhoud te geven. Zij kunnen beschut werk onder andere organiseren via 

een sw- of re- integrat iebedri j f . Ook kunnen zij investeren in relaties met werkgevers om mensen 

(via detachering) in een beschutte omgeving bij reguliere werkgevers te laten werken. 

Gemeenten kunnen daarbi j het ins t rument loondispensatie inzetten en uit het gebundeld 

re- integrat iebudget middelen inzetten voor de noodzakeli jke addi t ionele begeleiding. 

Gemeenten bepalen - binnen de wette l i jke kaders van de Part ic ipat iewet - wie er voor de 

voorziening beschut werk in aanmerking komt. Om gemeenten de ru imte te geven maatwerk te 

bieden aan de mensen die een beroep op hen doen, komt er geen landeli jke indicatiestel l ing. Op 

basis van de individuele mogel i jkheden van inwoners bepalen gemeenten welk ins t rument het 

meest effect ief is om hun part ic ipat ie te bevorderen. De verpl icht ing vervalt voor gemeenten om 

één op de drie vri jgevallen plaatsen in de sociale werkvoorz iening op te vul len. Gemeenten 

leggen in een verordening de regels voor en de aard en omvang van de voorziening beschut 

werk vast. 
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Daar waar de inspanningen te eenzijdig bij werknemers en ui tker ingsontvangers lagen, komen 

die straks ook meer bij de werkgevers te l iggen. Voor werkgevers zal een quotumregel ing 

worden u i tgewerkt voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. 

De te rmi jn voor een ef f ic iencyverbeter ing van de sector sociale werkvoorz iening gaat naar zes 

jaar (onder de W W N V drie jaar) . 

Meer dan 200 duizend mensen in de Wajong waren onder het wetsvoorstel W W N V onzeker 

over hun si tuat ie. Voor hen hing een herbeoordel ing en uitkeringsverlaging in de lucht. Het 

kabinet schrapt nu de herbeoordel ing voor jongeren die al een arbeids-ongeschiktheidsuitker ing 

(Wajong) hebben alsmede de verlaging van de ui tker ing voor deze groep. 

De be lemmer ing om te part ic iperen van mensen die zich melden bij een gemeentel i jk loket kan 

veel verschi l lende oorzaken hebben. Het kabinet wi l gemeenten de vr i jheid geven om te bepalen 

welke ondersteuning mensen nodig hebben. Dit kan gaan om hulp bij het v inden van werk, de 

inzet van een re- integrat ie- instrument, het bieden van een beschutte werkp lek of ondersteuning 

uit andere domeinen, zoals de W e t maatschappel i jke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet, als 

dat voor die persoon het beste is. Bezien gaat nog worden of een ongedeeld budget voor het 

sociale domein daaraan bi jdraagt. 

W W B maatregelen 2014 

Met de invoering van één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt wi l de regering 

mensen die nu aan de kant staan meer kansen bieden. Meer kansen op (regulier) werk of, als dat 

(nog) niet kan, meer kansen op andere vo rmen van part ic ipat ie. De pol isvoorwaarden in de 

Part ic ipat iewet komen overeen met die in de Wet werk en bi jstand. Vanuit een integrale 

benader ing beoogt de regering met het onderstaande maatregelen het act iverende karakter van 

die voorwaarden te vergro ten. 

Invoering kostendelersnorm 
De bijstand is een vangnet, het heeft als doel om te voorzien in de noodzakeli jke kosten van het 

bestaan. Als er b innen één huishouden meerdere bi jstandsuitker ingen zijn toegekend, kan door 

de stapeling van ui tker ingen het verzamel inkomen zo hoog zijn dat daarmee meer dan alleen de 

noodzakeli jke kosten worden gedekt. Het verzamel inkomen kan zelfs hoger zijn dan het inkomen 

van een huishouden met een vergel i jkbare samenstel l ing maar waarbi j er slechts één 

kostwinnaar is die modaal verdient . Dit is b i jvoorbeeld het geval als er in één huishouden drie of 

meer mensen met een bi jstandsuitker ing zijn. In zo'n geval is het niet meer lonend om op zoek 

te gaan naar regulier werk en dat gaat in tegen het act iverende karakter van de bi jstand. Er komt 

dan ook in 2014 een n ieuwe systematiek (kostendelersnorm) waarbi j rekening wo rd t gehouden 

met de voordelen van het delen van de kosten binnen één huishouden. Tegeli jkert i jd wo rd t 



ervoor gezorgd, dat het wel loont om aan het werk te gaan door dit loon niet te verrekenen met 

de uitker ingen in het huishouden. 

Arbeids- en re-integratieplicht voor iedereen. 
Uitgangspunt van de wetgever gaat worden , dat het college de op te leggen verpl icht ingen 

aanpast aan de mogel i jkheden die de bijstandsgerechtigde nog wel heeft . Medische 

belemmer ingen zijn dus als zodanig geen aanleiding voor een onthef f ing . Eventueel aanwezige 

belemmer ingen om deelname aan arbeid te realiseren kunnen worden weggenomen door het 

aanbieden van voorzieningen. Op deze wijze kan de gemeente de bi jstandsgerechtigde 

st imuleren om zijn capacitei ten opt imaal te benut ten . Ook word t hiermee voorkomen dat een 

onthef f ing het voorpor taa l word t voor een bl i jvende afschri jving. De regering wil dit 

uitgangspunt beter in de wet t o t ui tdrukking laten komen door de t i jdel i jke onthef f ing alleen 

mogeli jk te maken voor de arbeidsverpl icht ing. Tijdens die onthef f ing bl i j f t de re-

integrat ieverpl icht ing dus bestaan en is de bi jstandsontvanger verpl icht om mee te werken aan 

door het college aangeboden re- integrat ievoorzieningen. Op deze wijze kan de 

bi jstandsgerechtigde de draad van zijn arbeidsinschakeling direct weer oppakken als de 

dr ingende reden voor de onthef f ing voorb i j is. 

Uitslui tend bi jstandsgerechtigden die vol ledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, kri jgen 

onthef f ing van de arbeidsverpl icht ing, de re- integrat ieverpl icht ing en de verpl icht ing t o t een 

tegenprestat ie naar vermogen. Met het oog op het duurzame karakter van de 

arbeidsongeschiktheid betref t het hier een permanente onthef f ing . 

De bestaande onthef f ingsmogel i jkheid voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan vijf 

jaar word t afgeschaft. 
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Tegenprestatie naar vermogen voor iedereen 
De bijstand is een ui tker ing die bekostigd word t uit algemene middelen, opgebracht door de 

samenleving. Van iedereen die daar een beroep op doet, kan een tegenprestat ie naar vermogen 

worden gevraagd. Op die manier kan de betrokkene iets te rugdoen voor de samenleving. In de 

huidige wet is het opdragen van een tegenprestat ie een bevoegdheid van gemeenten. Deze 

vr i jb l i jvendheid komt te verval len. Iedereen in elke gemeente heeft de plicht t o t het verr ichten 

naar vermogen van een tegenprestat ie. De overige kaders bij een tegenprestat ie bli jven 

ongewi jz igd. 

Uniformering maatregelen 
De naleving en handhaving van de algehele arbeids- en re- integrat ieverpl icht ingen word t 

geïntensiveerd, onder meer door verpl icht ingen in de regelgeving te uni formeren en sancties 

wet te l i jk voor te schri jven. Wette l i j k voorgeschreven word t dat gemeenten de bijstands-



ui tker ing drie maanden stoppen in geval van het niet nakomen van de arbeids- en re-

integrat iepl icht . Hervat t ing v indt slechts plaats na een verzoek van bet rokkene. 

Zeer ernstige misdragingen jegens ambtenaren leiden to t onmiddel l i jke stopzett ing van de 

ui tker ing. Dit gaat gelden voor de hele sociale zekerheid. 

Invoering zoektijd van vier weken ook voor 27 jaar en ouder 
De W e t werk en bi jstand kent al een zoekti jd van vier weken voor uitkeringsaanvragers die 

jonger zijn dan 27 jaar, ingevoerd met de wijzigingen van de wet per 1 januar i 2012. Er zijn 

gemeenten - waaronder de dr ie Brabantse Wal gemeenten - die de zoekti jd ook al hanteren voor 

uitkeringsaanvragers van 27 jaar en ouder en daarmee goede resultaten boeken. De huidige 

bepal ingen in de W W B bieden voor deze zoekt i jd echter minder mogel i jkheden. Gezien de 

bereikte resultaten met de zoekt i jd, heeft de regering besloten om deze ook in te voeren voor 

personen van 27 jaar en ouder. 

Intensivering armoedebeleid 
Voor mensen die het zonder een extra s teunt je in de rug niet redden, worden er van ri jkswege 

ook een aantal maatregelen genomen. 

Er wo rd t meer nadruk gelegd op individueel maatwerk , waarbi j tevens de mogel i jkheden to t het 

generiek ongericht vergoeden van aannemel i jke kosten fors worden beperkt . De individuele 

bi jzondere bi jstand voor daadwerkel i jk gemaakte kosten wo rd t ve r ru imd. Extra aandacht is er 

voor gezinnen met k inderen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein 

pensioen. 

De langdurigheidstoeslag in de W e t werk en bi jstand wo rd t vervangen door een individuele 

toeslag voor personen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen en is afgestemd 

op de krachten en bekwaamheden van de persoon alsmede de inspanningen die deze persoon 

heef t verr icht om to t inkomensverbeter ing te komen. 

Wat gaan we doen? 

Vanaf januar i 2012 werken de afdel ingen sociale zaken van de gemeenten Bergen op Zoom, 

Steenbergen en Woensdrecht samen in een sociale dienst: De Intergemeentel i jke Sociale Dienst 

Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal) . 

De werkzaamheden worden ui tgevoerd onder budgetverantwoordel i jkhe id van de individuele 

gemeenten . 



Voor de raming van de budget ten en de daarvoor benodigde kosten wo rd t verwezen naar de 

begrot ingen van de genoemde gemeenten . 

Het programma Uitvoering van de begrot ing van de ISD heeft betrekking op de ui tvoer ing van 

het beleid van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht voor de producten 

Werk, Inkomen en het f lankerend beleid. Deze ui tvoer ing vertaal t zich voor 2014 ondermeer in 

de volgende werkzaamheden. 

» De deelnemende gemeenten aan de Intergemeentel i jke Sociale Dienst Brabantse Wal 
faci l i teren bij de vaststel l ing van n ieuw beleid op het terre in van de ISD middels het 
aanleveren van un i forme beleidsvoorstel len. 

» Implementeren en ui tvoer ing geven aan vastgesteld beleid binnen de kaders van het 
u i tvoer ingsprogramma. 

» Bevordering van (maatschappeli jke) part ic ipat ie van de gemeentel i jke doelgroep naar 
het maximaal haalbare, waarbi j u i ts t room naar regulier werk het u l t ieme doel is. 

» Tijdige en rechtmat ige verstrekking van ui tker ingen alsmede voorz ieningen; 
» Ten onrechte verstrekte ui tker ingen terugvorderen. 

» Ui tvoer ing geven aan prevent ie en repressie in het kader van handhaving. 

» Het bieden van integrale schuldhulpver lening. 

» Financieel beheer van de beschikbare budget ten. 

Wat willen we bereiken? 

» Uni former ing van beleid binnen de drie deelnemende gemeenten. 

» Vergrot ing van de f inanciële zel fredzaamheid van mensen middels bevorder ing van 
(maatschappeli jke) part ic ipat ie van de gemeentel i jke doelgroep naar het maximaal 
haalbare, waarbi j u i ts t room naar regulier werk het u l t ieme doel is om zo het beroep op 
de sociale voorzieningen te verminderen . 

» Tijdige (90'Xi) en rechtmat ige (99^.) verstrekking van ui tker ingen alsmede voorzieningen. 

1 0 1 0 



Wat gaat het kosten? 

Het overzicht van baten en lasten ziet er dan als volgt uit : 

Uitvoering (bedragen * C 1.000) Primaire begr. 2013 Primaire begr. 2014 
Lasten 

Personeelslasten 3.663 3.735 
Bedrijfsvoering 384 374 
Additionele kosten 1.841 1.860 

Totale lasten 5.888 5.969 

Baten 
Exploitatiebijdragen gemeenten 5.888 5.969 

Totaal baten 5.888 5.969 

Totaal programma Uitvoering 0 0 

Toelichting 

Het saldo van het programma Uitvoer ing is budgettair neutraal . 

De to ta le uitvoeringskosten worden op basis van cl iëntenaantal len aan het begin van het vorige 

begrotingsjaar doorberekend aan de deelnemende gemeenten. 
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PARAGRAFEN 

Het besluit Begroting en veran twoord ing kent een aantal verpl icht op te nemen paragrafen. 

Paragraaf Lokale heffingen 
De ISD kent geen lokale heff ingen. 

Paragraaf Weerstandsvermogen 
De ISD heeft geen eigen vermogen. 

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 
De ISD heeft geen kapitaalgoederen. 

Paragraaf Financiering 
De ISD rekent per jaar, na vaststell ing van de jaarrekening, vol ledig af met de deelnemende 

gemeenten . Dit betekent dat er geen sprake is van eigen vermogen. De ISD is dus vol ledig 

afhankel i jk van de bevoorschot t ing door de drie deelnemende gemeenten. 

Paragraaf Verbonden partijen 
De ISD is niet verbonden aan andere part i jen. 

Paragraaf Grondbeleid 
De ISD heeft geen grond en derhalve ook geen grondbele id. 

1 2 

Paragraaf Bedrijfsvoering 

Personeel 
De ISD Brabantse Wal is onderverdeeld in 5 teams: 

Inkomensvervanging, Participatie, Inkomensondersteuning, Beheer en Kwaliteit . 

Samen met de afdel ingsmanager en staf bestaat de reguliere fo rmat ie van de ISD uit 65,2 f te,s. 
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In de businesscase die in 2011 is opgesteld bij de opr icht ing van de ISD wo rd t gerefereerd naar 
de benchmark W W B waarbi j voor de personeelskosten per klant een bedrag wo rd t genoemd 
van C 3.000. Deze no rm zou binnen de ISD in 2012 bij een fo rmat ie van 68,44 f te gerealiseerd 
worden bij een gemiddeld vo lume van 1485 klanten. 

Verder is toen gesteld dat vanaf 2013 het natuur l i jk ver loop niet wo rd t ingevuld met vaste 
fo rmat ie maar dat deze zal worden ingericht als een f lexibele schil die bedoeld is om de 
toename of afname van het k lantenbestand in de ui tvoer ing op te vangen. Voor de per iode 2013 
to t en met 2018 was een natuur l i jk ver loop berekend van 11,2 f te . 

Inmiddels is het aantal cl iënten van de ISD per 1 januar i 2013 gestegen to t 1982 . 

Gezien de huidige economische ontwikkel ingen en de u i tkomsten van de Macro Economische 
verkenningen 2013 van het Centraal Planbureau ligt deze toename in de lijn van de 
verwacht ingen. Volgens deze cijfers hebben we in Nederland sedert 2011 macro economisch te 
maken met een sti jging van het aantal ui tker ingsgerecht igden. Ten opzichte van 2011 was in 
2012 de groei van het aantal bi jstandsuitker ingen 5 , 8 2 ' . In 2013 is een groei geprognost iceerd 
van 7,24^1. Verwacht mag worden dat ook in 2014 het aantal bi jstandsuitker ingen verder zal 
t oenemen . Als deze cijfers van toepassing worden verklaard voor de ISD betekent dit dat het 
aantal k lanten u l t imo 2013 wo rd t beci j ferd op 2110. 

Deze ontwikkel ingen zetten de eerder ui tgesproken verwacht ing, dat de inzet van het natuur l i jk 
ver loop als f lexibele schil vo ldoende zal zijn om de toename van het k lantenbestand in de 
ui tvoer ing op te vangen, onder druk. 

In de begrot ing 2014 is vooralsnog met het bovenstaande geen rekening gehouden en zijn de 
cijfers voor wa t bet re f t de personeelskosten nog gebaseerd op de personeelsformat ie zoals 
opgenomen in de businesscase opgesteld bij de opr icht ing van de ISD. 

Inhuur diensten 
In de gemeenschappel i jke regeling ISD Brabantse Wal is in art ikel 5 opgenomen dat de 

uitvoeringsorganisat ie van deze regeling wo rd t gevormd door de gemeente Bergen op Zoom. De 

medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn in dienst van de gemeente Bergen op Zoom en 

zijn werkzaam onder verantwoorde l i jkhe id van het college van burgemeester en wethouders van 

deze gemeente . 

In art ikel 5 is tevens opgenomen dat de bedri j fsvoering en de aan deze taak gerelateerde inzet 

van samenhangende ins t rumenten op het gebied van personeel, in format ievoorz iening, 

organisatie, f inanciën, automat iser ing/admin is t ra t ie en huisvesting valt onder 

verantwoorde l i j khe id van de gemeente Bergen op Zoom. De hiervoor verschuldigde kosten zijn 

als addi t ionele kosten opgenomen in de begrot ing van 2014. Onder addi t ionele kosten worden 

verstaan de doorbelast ing van de ondernemersraad, ondersteuning personeel en organisatie, 

f inanciën, DIV, bezwaarschr i f ten, huisvesting, archief en werkplekken automat iser ing. Deze 
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kosten zijn vastgesteld in de begrot ing 2012 en worden gedurende de eerste drie jaren jaarl i jks 

bij de begrot ing met Wo geïndexeerd. 

Na deze periode van drie jaar word t de kostpri js en het indexpercentage opn ieuw door de 

uitvoeringsorganisat ie vastgesteld. 

Communicatie 
De ISD Brabantse Wal is verantwoorde l i jk voor communicat ie naar cl iënten van Bergen op Zoom, 

Steenbergen en Woensdrecht over de wet - en regelgeving van de W W B , WSW,Bbz, 

Inkomensvoorziening, W e t Inburgering, Bijzondere bi jstand, M in imabe le id , Schuldhulpverlening 

en W e t Schuldsanering Natuur l i jke Personen en de daarbi j horende organisatie van de 

ui tvoer ing. Voor de gemeente Bergen op Zoom word t tevens de communicat ie verzorgd op het 

gebied van de W e t op de Li jkbezorging. Daarnaast is in art 1.1 van de opdrachtovereenkomst 

opgenomen dat er ook werkzaamheden op het gebied van de W e t Kinderopvang in het kader 

van f lankerend beleid voor de deelnemende gemeenten wo rd t verr icht . De daarui t 

voor tv loe iende communicat ie naar zowel cl iënten als burgers van de deelnemende gemeenten 

valt u i teraard ook onder verantwoorde l i jkhe id van de ISD Brabantse Wal . 

De communicat ie ver loopt pr imair via de daarvoor ingerichte websi te en secundair via de 

gemeentepagina in het regioblad " De Bode ". 

Dienstverlening 
Met de cl iëntenraad van de ISD Brabantse Wal word t per iodiek overleg gevoerd. 

Klachtenafhandel ing v indt plaats in overeenstemming met de k lachtenprocedure van de 

gemeente Bergen op Zoom. 

De ISD heeft een eigen bezwarencommissie die conform de vastgestelde " Verordening 

commissie bezwaarschr i f ten Bergen op Zoom 2007" opereer t . 

Periodiek wo rd t een k lant tevredenheidsonderzoek gehouden om de dienstver lening verder te 

verbeteren. 

1 4 

Informatievoorziening 
De Planning S Control cyclus voorziet in per iodieke rapportages met betrekking to t de f inanciële 

en beleidsmatige voor tgang. 

Deze rapportages worden eveneens verstrekt aan de Colleges van de drie deelnemende 

gemeenten . 

Externe informat ieverstrekking v indt plaats via de begrot ing en het jaarverslag. 
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Elke maand verstrekt de ISD Brabantse Wal aan de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en 

Woensdrecht management in fo rmat ie in de vorm van een Balanced Scorecard. Naast diverse 

f inanciële rapportages is hierin ook een overzicht opgenomen van de ontwikkel ingen binnen de 

uit te voeren programma's voor de diverse gemeenten. Per deelnemende gemeente zijn aan de 

hand van de doelstel l ingen uit het Col legeprogramma prestat ie- indicatoren benoemd met de 

daarbi j behorende no rm. Daarnaast word t elk kwartaal in format ie aangeboden aan de 

gemeenteraden van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht in de vorm van een 

kwar taa lmoni tor . 
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

BALANS 

De f inanciële posit ie van een organisatie word t weergegeven in een balans. Hierin worden 

opgenomen de vaste en v lo t tende activa en passiva. 

De ISD Brabantse Wal kent geen vaste activa. Omdat na af loop van elk boekjaar afrekening met 

de deelnemende gemeenten plaats vindt kent de ISD ook geen reserveposit ie. 

Per balansdatum bestaat de balansposit ie van de ISD derhalve uit een wederzi jdse vorder ingen-

of schuldenposit ie tussen de onder l inge gemeenten. Deze worden opgenomen onder de 

v lo t tende activa c.q. passiva tegen nominale waarde en zullen elkaar qua bedrag compenseren. 

Vooralsnog is het echter niet mogel i jk om een geprognost iceerde balans per ul t imo 2014 te 

presenteren. Volstaan is derhalve met een balansopstel l ing met daarin opgenomen een PM 

veran twoord ing van de mogel i jke vorder ingen- en schuldverhouding met de deelnemende 

gemeenten . 
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BALANS 

1 8 1 8 

Activa 31-12-2014 Passiva 31-12-2014 
Vaste activa C Vaste passiva C 

Immateriële vaste activa 0 Eigen vermogen 0 
Materiële vaste activa 0 Voorzieningen 0 
Financiële vaste activa 0 Vreemd vermogen 0 

Totaal vaste activa 0 Totaal vaste passiva 0 

Vlottende activa C Vlottende passiva C 

Voorraden 0 Rek-courant Bergen op Zoom pm 
Liquide middelen 0 Nog te betalen aan Steenbergen pm 
Rek-courant Bergen op Zoom pm Nog te betalen aan Woensdrecht pm 
Nog te ontvangen van Steenbergen pm 
Nog te ontvangen van Woensdrecht pm 

Totaal vlottende activa pm Totaal vlottende passiva pm 

Totaal vaste en vlottende activa pm Totaal vaste en vlottende pm 

TOELICHTING OP DE BALANS 

Vaste activa 
De ISD Brabantse Wal heeft geen vaste activa. 

Vlottende activa 
De v lo t tende activa bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de 

dee lnemende gemeenten . 

Vaste passiva 
De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen in de vo rm van reserves. Daarnaast zijn ook 

geen voorzieningen gevormd. 

De ISD Brabantse Wal heeft ook geen langlopende schulden in de vo rm van aangegane 

geldleningen. 

Vlottende passiva 
De v lo t tende passiva bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de 

dee lnemende gemeenten . 
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PROGRAMMABEGROTING 
Uitvoering 

2 0 

Personeelslasten 2013 2014 

ISD Salarissen 4.041.655 4.101.564 

CAO 2012 1.5 / 61.166 
CAO 2013 1 / per 01-04-2012 40.777 
ABP 0 , 6 / 24.466 
Reiskosten 34.899 34.899 

BHV-vergoeding 1.155 1.155 

Loopbaanbudget CAO 65,2 fte * C 500 15.824 32.600 

Overheveling formatie naar additioneel -129.090 
Representatiekosten 10.063 10.063 

Opleidingskosten 59.473 49.431 

Sociaal plan 11.400 11.400 

Inhuur derden - algemeen 199.760 199.760 

Beveiliging 68.931 70.310 

Budgetbeheer Traverse 25.020 25.020 

BBZ IMK 53.168 54.231 
4.518.667 4.590.433 

Toegestane dekking P-Budget 2013 2014 

Naar P-Budget Steenbergen -125.000 -125.000 

Naar P-Budget Woensdrecht -83.370 -83.370 

Naar P-budget Bergen op Zoom -646.920 -646.920 

subtotaal 

-855.290 

3.663.377 

-855.290 

3.735.143 

Bedrijfsvoering 2013 2014 

Overige lasten 32.807 32.807 

Abonnementen 16.690 16.690 

GWS4all SB+WD 123.267 125.732 

MRE Berkeley Bridge 16.750 17.085 

Kluwer Snelbalie 19.890 20.288 

Handboeken Schulinck 28.930 29.509 

Wisz 25.000 25.500 

KIC 10.084 10.286 

www.rechtop.nl 13.678 13.952 

Stimulansz KTO 4.974 5.073 

Kwiz vergoedingen.net 3.423 3.491 

Kosten rechtsbijstand 25.000 25.000 

Bijdrage RWB Arbeidsmarktbeleid 19.700 19.700 

Medische adviezen 6.692 6.692 
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Accountantskosten 14.790 15.086 
Cliëntenparticipatie ABW 7.292 7.292 
Cliëntenplatform minima 6.031 0 
Noodfonds 8.456 0 

subtotaal 383.454 374.183 

Addit ionele kosten 2013 2014 
Overhead Bergen op Zoom OR 2.078 2.099 
Overhead Bergen op Zoom P&O 185.046 186.896 
Overhead Bergen op Zoom financ. f Control 342.007 345.427 
Overheveling formatie naar DIV 10.188 10.290 
Overhead Bergen op Zoom DIV 317.580 320.756 
Overhead Bergen op Zoom Bezwaar 21.996 22.216 
Overhead Bergen op Zoom Archief 10.798 10.906 
Overhead Bergen op Zoom Huisvesting 307.074 310.145 
Overheveling formatie naar Automatisering 118.902 120.091 
Overhead Bergen op Zoom Automatisering 525.396 530.650 

subtotaal 1.841.065 1.859.476 

Resumé 2013 2014 
Personeelslasten 3.663.377 3.735.143 
Bedrijfsvoering 383.454 374.183 
Additionele kosten 1.841.065 1.859.476 

Totaal 5.887.896 5.968.802 

Aantal len inwoners inwoners klanten klanten in klanten klanten in 
per per per % inwoners per % inwoners 

1-1-2012 1-1-2013 1-1-2012 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2013 
Steenbergen 23.354 23.404 236 1,019ž 235 1,009ž 
Woensdrecht 21.675 21.645 254 1,179ž 247 1,149ž 
Bergen op Zoom 66.130 66.287 1.370 2,079ž 1.500 2,26

0

7o 

Totaal 111.159 111.336 1.860 1.982 

Facturering op basis van klantenaantal 2013 2014 verschil 
Factuur Steenbergen 747.066 707.703 -39.363 
Factuur Woensdrecht 804.046 743.842 -60.204 
Factuur Bergen op Zoom 4.336.784 4.517.257 180.473 

Totaal 5.887.896 5.968.802 80.906 
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TOELICHTING OP DE PROGRAMMABEGROTING 

Algemeen 
Voor de begrot ing is ten opzichte van 2013 voor wat bet re f t de kosten van derden de 0-lijn 

gehanteerd, met ui tzonder ing van de contracten, welke met 2 X zijn geïndexeerd om aan de 

verpl icht ingen te kunnen vo ldoen. Voor de salariskosten is vooralsnog voor 2014 rekening 

gehouden met een opslag van 1,4 X ten opzichte van 2013. De addi t ionele kosten zijn conform 

de gemeenschappel i jke regeling met 1 X verhoogd. 

De verdeelsleutel begrot ing ISD 2014 is gebaseerd op het aantal klanten per 31-12-2012, zijnde 

1982 to taa l . 

Het aantal klanten per 31-12-2012 is gestegen naar 1982 to taa l . Dit betekent een verschuiving in 

de doorbelast ing naar de deelnemende gemeenten. Het def ini t ieve klantenaantal CBS is pas 

def in i t ie f medio september 2013. 

Ten opzichte van 2013 is in 2014 de fo rmat ie afgenomen van 68,44 naar 65,2 f te . Voor een groot 

deel (2,25 f te) word t dit verklaard door de overhevel ing van fo rmat ie naar de addi t ionele kosten. 

Dit bet re f t de fo rmat ie van appl icat iebeheer en medewerker documentat ie en 

in format ievoorz iening (DIV). 

De to ta le begrot ing van de ISD is in 2014 ten opzichte van 2013 met 1,37 X gestegen. Absoluut 

bet re f t dit een bedrag van C 80.906. 
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Personeelslasten 
Hieronder zijn opgenomen de salariskosten van de reguliere fo rmat ie . 

Daarnaast zijn onder deze post opgenomen de kosten van inhuur derden 

Voor de ui tvoer ing van de Bbz w o r d t expert ise ingehuurd van het IMK, De bewaking van het 

gebouw t i jdens kantooruren is ui tbesteed aan een gespecialiseerd bewakingsbedri j f . 

Bedrijfsvoering 
Onder de kosten van bedri j fsvoering zijn ondermeer begrepen de kosten van diverse 

abonnementen , medische adviezen, diverse l icenties automatiseringsappl icat ies, 

accountantskosten en de kosten van cl iëntenpart ic ipat ie. 

2 2 



Additionele kosten 
Onder de addi t ionele kosten worden verstaan de doorbelast ing van de ondernemersraad, 

ondersteuning personeel en organisatie, f inanciën, DIV, bezwaarschr i f ten, huisvesting, archief en 

werkplekken automat iser ing. Deze kosten zijn vastgesteld in de begrot ing 2012 en worden 

gedurende de eerste drie jaren jaarl i jks bij de begrot ing met 1 / geïndexeerd. 
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MEERJARENPERSPECTIEF ISD (2014-2017) 

Personeelslasten 2014 2015 2016 2017 

ISD Salarissen 4.101.564 4.101.564 4.101.564 4.101.564 

Reiskosten 34.899 34.899 34.899 34.899 

BHV-vergoeding 1.155 1.155 1.155 1.155 

Loopbaanbudget CAO 65,2 fte * 500 32.600 32.600 32.600 32.600 

Representatiekosten 10.063 10.063 10.063 10.063 

Opleidingskosten 49.431 49.431 49.431 49.431 

Sociaal plan 11.400 11.400 11.400 11.400 

Inhuur 3e - algemeen 199.760 199.760 199.760 199.760 

Beveiliging 70.310 71.716 73.150 74.613 

O 

Budgetbeheer Traverse 25.020 25.020 25.020 25.020 

O BBZ IMK 54.231 55.316 56.422 57.562 
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4.590.433 4.592.924 4.595.464 4.598.067 
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Toegestane dekking P-Budget 2014 2015 2016 2017 
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Naar P-Budget Steenbergen -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 
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Naar P-Budget Woensdrecht -83.370 -83.370 -83.370 -83.370 
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Naar P-Budget Bergen op Zoom -646.920 -646.920 -646.920 -646.920 
i i -855.290 -855.290 -855.290 -855.290 
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subtotaal 3.735.143 3.737.634 3.740.174 3.742.777 
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Bedrijfsvoering 2014 2015 2016 2017 

Overige lasten 32.807 32.807 32.807 32.807 

Abonnementen 16.690 16.690 16.690 16.690 

GWS4all SB+WD 125.732 128.247 130.812 133.428 

MRE Berkeley Bridge 17.085 17.427 17.776 18.132 

Kluwer Snelbalie 20.288 20.694 21.107 21.529 

Handboeken Schulinck 29.509 30.099 30.701 31.315 

Wisz 25.500 26.010 26.530 27.061 

KIC 10.286 10.491 10.701 10.915 

www.rechtop.nl 13.952 14.231 14.515 14.805 

Stimulansz KTO 5.073 5.175 5.278 5.384 

Kwiz vergoedingen.net 3.491 3.561 3.633 3.706 

Kosten rechtsbijstand 25.000 25.000 25.000 25.000 

Bijdrage RWB Arbeidsmarktbeleid 19.700 19.700 19.700 19.700 

Medische adviezen 6.692 6.692 6.692 6.692 

r ļ Accountantskosten 15.086 15.388 15.695 16.009 

Cliëntenparticipatie ABW 7.292 7.292 7.292 7.292 

L J 
subtotaal 374.183 379.504 384.929 390.465 subtotaal 374.183 379.504 384.929 390.465 



Addit ionele kosten 2014 2015 2016 2017 
Overhead Bergen op Zoom OR 2.099 2.120 2.141 2.162 
Overhead Bergen op Zoom P&O 186.896 188.765 190.653 192.560 
Overhead Bergen op Zoom Financ. f Control 345.427 348.881 352.370 355.894 
Overheveling formatie naar DIV 10.290 10.393 10.497 10.602 
Overhead Bergen op Zoom DIV 320.756 323.964 327.203 330.475 
Overhead Bergen op Zoom 22.216 22.438 22.663 22.890 
Overhead Bergen op Zoom Archief 10.906 11.015 11.125 11.236 
Overhead Bergen op Zoom Huisvesting 310.145 313.246 316.379 319.543 
Overheveling formatie naar Automatisering 120.091 121.292 122.505 123.730 
Overhead Bergen op Zoom Automatisering 530.650 535.957 541.316 546.729 

subtotaal 1.859.476 1.878.071 1.896.552 1.915.821 

Resumé 2014 2015 2016 2017 
Personeelslasten 3.735.143 3.737.634 3.740.174 3.742.777 
Bedrijfsvoering 374.183 379.504 384.929 390.465 
Additionele kosten 1.859.476 1.878.071 1.896.552 1.915.821 

Totaal 5.968.802 5.995.209 6.021.655 6.049.063 

Klantenaantallen 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016 
Factuur Steenbergen 235 235 235 235 
Factuur Woensdrecht 247 247 247 247 
Factuur Bergen op Zoom 1.500 1.500 1.500 1.500 

Totaal 1.982 1.982 1.982 1.982 

Facturering op basis van klantenaantal 2014 2015 2016 2017 
Factuur Steenbergen 707.703 710.835 713.970 717.220 
Factuur Woensdrecht 743.842 747.132 750.428 753.844 
Factuur Bergen op Zoom 4.517.257 4.537.242 4.557.257 4.577.999 
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VASTSTELLINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN 

Het gemeenschappel i jk orgaan van de Intergemeentel i jke Sociale Dienst Brabantse Wal ; 

gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Gemeenschappel i jke Regeling Intergemeentel i jke 

Sociale Dienst Brabantse Wal ; 

BESLUIT: 

1 . Tot vaststel l ing van de begrot ing 2014 / meer jarenbegrot ing 2014 - 2017 

Aldus besloten d.d. 

Het gemeenschappel i jk orgaan voo rnoemd, 

Wethouder 

A.G.J. van der Weegen 

Wethouder 

C.J.M. van Geel 

Wethouder 

M.P. Grof fen 

2 6 
Bergen op Zoom Steenbergen Woensdrecht 
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