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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Meerjarenbegroting en ontwerpbegroting 2013 ISD Brabantse Wal 

Steenbergen; 18 juni 2012 

Aan de Raad, 

Met toepassing van artikel 34, van de wet gemeenschappelijke regelingen, stellen wij u in de gelegenheid 
uw wensen en bedenkingen met betrekking tot dit ontwerpbesluit aan ons kenbaar te maken. Mochten wij 
uiterlijk op 30 september 2012 niets van u hebben vernomen, dan gaan wij ervan uit dat u met ons 
voorgenomen besluit kunt instemmen. 

De meerjarenbegroting en de ontwerpbegroting 2013 is een staand beleid begroting. Dat wil zeggen dat 
de begroting geen financiële consequenties van nieuw beleid en beleidswijzigingen bevat. Inhoudelijke 
uitwerking van nieuw beleid en bestuurlijke besluitvorming daarover vinden afzonderlijk plaats. Wij 
kunnen instemmen met de meerjarenbegroting en ontwerpbegroting 2013 van de ISD en stellen u 
derhalve voor geen zienswijze uit te brengen. 

Inleiding: 
Uw gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 30 juni 2011 op grond van artikel 1, lid 2 van de Wgr 
toestemming verleend voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Brabantse Wal met 
een overlegorgaan (geen rechtspersoon) als bedoeld in artikel 8, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, waarbij de gemeente Bergen op Zoom als uitvoerende gemeente fungeert. In deze 
gemeenschappelijke regeling is geregeld dat vaststelling van verordeningen, de bepaling van het 
strategisch beleid en het budgetrecht tot de competentie van de gemeenteraad blijven behoren. De 
uitvoerende taken zijn overgegaan naar de Intergemeentelijke Sociale Dienst. 

Financiën: 
Uit de meerjarenbegroting en de ontwerpbegroting 2013 willen we het volgende bij u onder de aandacht 
brengen. De begroting van de ISD 2013 is met 0,9o7o gestegen t.o.v. 2012 (0 55.413). Voor de begroting is 
de 0-lijn gehanteerd, met uitzondering van de contracten, welke met 20Zo zijn geïndexeerd om aan de 
verplichtingen te kunnen voldoen. 

De verdeelsleutel begroting ISD 2012 is gebaseerd op het aantal klanten per 31-12-2010, zijnde 1908 
totaal. Het aantal klanten per 31-12-2011 is gedaald naar 1860 in totaal. Het aandeel van de gemeente 
Steenbergen is echter gestegen, in het laatste jaar dat de afdeling sociale zaken nog deel uitmaakte van 
de gemeente Steenbergen is het aantal klanten toegenomen van 209 naar 236. In de gemeente 
Woensdrecht is het nagenoeg gelijk gebleven en in Bergen op Zoom is het klantenaantal gedaald in 
2011. 

Klantenaantallen 31-12-2010 31-12-2011 
Steenbergen 209 236 
Woensdrecht 257 254 
Bergen op Zoom 1.442 1.370 

Totaal 1.908 1.860 



Dit betekent een verschuiving in de doorbelasting naar de deelnemende gemeenten. 

Facturering o.b.v. klantenaantal 2012 2013 verschil 
Steenbergen C 676.933 0 747.066 6 70.133 
Woensdrecht 6 832.401 0 804.046 0 -28.355 
Bergen op Zoom C 4.670.514 6 4.336.783 0-333.731 

Totaal 0 6.179.848 6 5.888.734 0-291.952 

Het definitieve klantenaantal CBS is pas definitief medio september 2012. 

In de begroting ISD 2012 is rekening gehouden met een totale vermindering van de formatie van 5,81 fte 
(niet invullen vacatureruimte en natuurlijk verloop). Deze formatie is in de Businesscase gebaseerd op de 
norm uit de benchmark WWB, zijnde gemiddeld 1481 klanten. Ondanks de daling van het klantenbestand 
in 2011, is het voorlopig gemiddeld aantal klanten in 2011 vastgesteld op 1884 klanten. Uit deze cijfers 
blijkt dat de gerealiseerde taakstelling de capaciteit binnen de ISD onder druk zet. 

In verband met verdere verlaging van het Participatiebudget in 2013, zal de in de begroting genoemde 
dekking van de formatie vanuit dit budget nog (gedeeltelijk) mogelijk zijn. In 2012 zullen de deelnemende 
gemeenten een plan opstellen om dit bedrag op te kunnen vangen. 

Schuldhulp GKB is volgens de wettelijke voorschriften uit de begroting ISD gehaald en wordt opgenomen 
onder de producten van de deelnemende gemeenten. Onder aan de ontwerpbegroting 2013 wordt een 
advies meegegeven voor het te begroten bedrag, gebaseerd op de cijfers van het 1 e kwartaal 2012. Voor 
de gemeente Steenbergen is dit een bedrag van 0 91.113. Door deze verschuiving komt het totale 
begrotingsbedrag lager uit dan in 2012. De deelnemende gemeenten zullen het bedrag 
schuldhulpverlening opnemen in de begroting van hun producten. 

Voor rechtsbijstand is een hoger bedrag begroot voor 2013. Het aantal bezwaarschriften is toegenomen 
door de veranderende wetgeving en hiermee stijgen de proceskosten. 

In de opdrachtovereenkomst van de deelnemende gemeenten aan de ISD is onder artikel 5. opgenomen 
dat in 2012 de visie geformuleerd dient te worden in het kader van de nog in te voeren wet 'Werken naar 
vermogen'. Het wetsvoorstel Werken naar vermogen was bedoeld als bundeling van de Wet werk en 
bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet Wajong. De Wwnv had per 1 januari 
2013 moeten ingaan, maar dit gaat door het lenteakkoord niet door. De effecten van deze maatregel zijn 
op dit moment nog onvoldoende bekend. Om toch doelen te kunnen bereiken vanuit een visie, zullen de 
deelnemende gemeenten in 2012 een visie op de uitvoering opstellen in meerjarig perspectief. 

Het gemeenschappelijk orgaan dient de begroting uiterlijk 15 juni voorafgaand aan het jaar waarvoor 
deze geldt vast te stellen en vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, 
aan gedeputeerde staten toe te zenden. Bij Gedeputeerde Staten is uitstel aangevraagd voor aanlevering 
meerjarenbegroting en ontwerpbegroting 2013. 

ISD Brabantse Wal heeft geen balanspositie en dientengevolge geen reserves. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenberg 
de secretaris, 

J.J. Hoo J.M.W.H. Lelou n 
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