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4650 AA Steenbergen

Geacht college,
Eind vorig jaar is u de Gemeenschappelijke Regeling ISD Brabantse Wal (hierna: GR) ter vaststelling
gepresenteerd. De colleges van Bergen op Zoom en Steenbergen hebben de GR ongewijzigd vastgesteld.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht heeft de GR echter
vastgesteld met inachtneming van een aantal opmerkingen. Enkele opmerkingen hebben vooral een
technisch-juridisch karakter, andere zijn gelegen in een meer heldere formulering van met name de
bepalingen die zien op sturing, verantwoording en financiering.
Feit is echter, dat de GR in de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen direct na instemmende
collegebesluitvorming ter kennis van de gemeenteraden is gebracht, zodat er op dat moment geen ruimte
meer was om de GR nog inhoudelijk te wijzigen als gevolg van de bestuurlijke besluitvorming in
Woensdrecht. Daarbij was het ook door de tijdsdruk - de ISD ging immers op 1 januari 2012 van start - niet
meer mogelijk om de GR nog aan de opmerkingen en wensen van het college van Woensdrecht aan te
passen.
E.e.a. is besproken in zowel de projectgroep als tussen de projectgroep en de gemeentesecretaris van de
gemeente Woensdrecht. Gelet op het vorenstaande is gekozen voor een praktische oplossing om aan de op zich terechte - opmerkingen van de gemeente Woensdrecht tegemoet te komen.
Deze oplossing behelst de afspraak, dat bij de eerstvolgende aanpassing van de GR expliciet aan de wensen
en opmerkingen van het college van Woensdrecht tegemoet wordt gekomen.
De ISD-Stuurgroep heeft zich met de aangedragen oplossing verenigd en verzoekt uw college om hiermee
in te stemmen en uw gemeenteraad daarover te informeren.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Carla Lambregts, ISD-procesbegeleider.
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Gemeenteschappelijke regeling en begroting 2012 1SD

Raadsprogramma : Samenleving: Woensdrecht werkt

Visie 2025: Nee

Majeur project: Nee

Aanleiding:
Op 6 juli 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd op basis van de Businesscase te komen tot een
Intergemeentelijke Sociale Dienst per 1 januari 2012. Tevens heeft hij het college toestemming gegeven een
Gemeenschappelijke regeling aan te gaan. Bijgaand wordt de gemeenteschappelijke regeling ter besluitvorming
Financiële aspecten : Nee
Paraaf controller
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Wettelijke inspraak:

Advies gevraagd aan: Nee
Advies vragen aan

: Nee

Subsidie

€

Verstrekt door

Beslispunten:
]. De bijgevoegde concept Gemeenschappelijke Regeling ISD Brabantse Wal vast te stellen met inachtneming van:
a. Borging van de lokale situering van de loketten
b. Heldere en eenduidige bevoegdheids- en taaktoedelingtoedeling.
c. aanpassing van artikel 16 lid 6 voor wat betreft de toepasselijkheid van termijnen op begrotingswijzigingsbesluiten: artikel 10, 15 en
21.22 en 21.
Borging van ( het gezamenlijk bepalen van) het kwaliteitsniveau en de daarmee samenhangende fïnancieringsafspraken, alsmede van
( het gezamenlijk bepalen van) kostprijs en indexpercentage.
De gemeenteraad via raadsinformatienota informeren over de inhoud van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Brabantse Wal
In te stemmen met de begroting 2012 ISD Brabantse Wal
4 De gemeenteraad via een raadsvoorstel om zienswijze te vragen over de begroting ISD Brabantse Wal 2012
5 Wethouder M.P. Groffen te benoemen als lid van het gemeenschappelijk orgaan
6. als voorwaarde te stellen dat er voor 010112 een dienstverleningsovereenkomst (DVO) t opdrachtovereenkomst is afgesloten tussen
de GR ISD en gemeente Woensdrecht.
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Raadsbehandeling: informatienota (GR) en raadsvoorstel begroting 2012 ( zienswijze)

Rapport
Inleiding
U w college heeft in zijn vergadering van 24 mei 2011 op basis van de daartoe opgestelde Businesscase
ingestemd met de oprichting van een intergemeentelijke sociale dienst met Steenbergen en Woensdrecht in dc
vorm van een gemeenschappelijke regeling met een overlegorgaan (geen rechtspersoon) als bedoeld in artikel
8 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). waarbij Bergen op Zoom als uitvoerende gemeente
gaat fungeren.
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Voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling met een overlegorgaan (geen rechtspersoon) als bedoeld
in artikel 8. lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarbij Bergen op Zoom als uitvoerende
gemeente gaat fungeren, heeft de gemeenteraad op 6 juli 2011 op grond van artikel 1. lid 2 van de Wgr
toestemming verleend. De vaststelling van verordeningen, de bepaling van het strategisch beleid en het
budgetrecht blijven tot de competentie van de gemeenteraad behoren. Slechts de uitvoerende taken gaan over
naar de intergemeentelijke sociale dienst.
Vanaf 1 januari 2012 gaan de gemeentes Bergen op Zoom. Steenbergen en Woensdrecht samen een
gemeenschappelijke regeling aan voor een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD).
De tekst van de nieuwe gemeenschappelijke regeling en de daarbij behorende toelichting treft U in bijlage 1
aan.
Ten behoeve van de activiteiten van de ISD Brabantse Wal is eerder een reeds door u geaccordeerde
Businesscase opgesteld, met daarin een voorlopige begroting.
Argumenten
Om de ISD te laten starten per 1 januari 2012 is het noodzakelijk om als College een Gemeenschappelijke
Regeling aan te gaan. Daarnaast dient ook de Begroting ISD 2012 te worden vastgesteld.
Er is een toezegging gedaan aan de Gemeenteraden om de inhoud van de Gemeenschappelijke Regeling te
delen
De raden van de deelnemende gemeenten moeten in de gelegenheid gesteld worden om hun zienswijze over de
ontwerpbegroting naar voren te brengen bij het gemeenschappelijk orgaan in oprichting.
Tegelijk met de besluitvorming over de gemeenschappelijke regeling moet de afvaardiging benoemd worden,
omdat de regeling die koppeling wordt gelegd. De regeling schrijft een afv aardiging uit het college van
burgemeester en wethouders voor.
De gemeente Woensdrecht blijft verantwoordelijk voor de dienstverlening aan haar klanten en voor de
budgetten. Daarom zal er naast sturing door bestuur ook nadrukkelijk invloed moeten zijn op keuzes die eerder
de bedrijfsvoering beïnvloeden. Dat is primair een taak voor de budgethouder: het afdelingshoofd. Die zal
daartoe goed gepositioneerd moeten zijn in het geheel van de GR. Dat is nog niet uitgewerkt. Dat zal wel op
voorhand moeten geschieden. Momenteel is er onvoldoende waarborg voor het feit dat dat ook naar verwachting van het Woensdrechts management zal gebeuren.
Kanttekeningen
Vooraf: de kanttekeningen zijn besproken met de projectleider. Ze acht deze realistisch. Om procedurele
redenen is besloten de adviesnota met de bestaande GR toch in de college voor te leggen. Het college van B & W
van Woensdrecht brengt hierbij zijn wijzigingen in.
Bij beslispunten:
a. De raad heeft bij besluit van 6 juli 2011 besloten om in de regeling borgen dat de loketfunctie in de
gemeente Woensdrecht gehandhaafd blijft.
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Voorgesteld wordt in de gemeenschappelijke regeling op te nemen dat daar via de opdrachtovereenkomsten (
kwaliteits-) afspraken over worden gemaakt.
b. In de regeling lijkt op diverse plaatsen discrepantie te bestaan tussen het gebruik van de begrippen
uitvoeringsorganisatie en orgaan. In het kader van een heldere bevoegdheidstoedeling is het zaak dit eenduidig
en duidelijk te verwoorden. De taken die de organisatie gaat uitvoeren zijn niet eenduidig beschreven. Dat kan
ook niet limitatief gezien de wijzigiengde wetgeving en veranderend beleid, maar het is wel zaak daarover in
eerste instantie in de huidige situatie eenduidig vast te leggen wat nu geldt en voor de toekomst steeds na
overeenstemming te besluiten of een andere/extra taak ook door de ISD gedaan zal worden. Dat mag geen
automatisme zijn. Daartoe moet ook in atrikel 8 lid 2 en bedrijfsvoering* worden toegevoegd.
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c. In artikel 16 staan termijnen vermeld die te maken hebben met toezending en vaststelling van de begroting.
In het 6 lid worden die termijnen van toepassing verklaard op begrotingswijzigingen hetgeen naar zijn aard
onmogelijk is.
d. In artikel 9 en artikel 15 wordt gesproken over zorgvuldige en hoogwaardige uitvoering en over het eenzijdig
opstellen van kwaliteitscriteria cq hel vaststellen van de kostprijs en het indexpercentage. Gelet op de
uitgangspunten van de businesscase is het van belang in de gemeenschappelijke regeling vast te leggen dat de
zorgvuldige en hoogwaardige uitvoering volgens afgesproken kwaliteitseisen plaats vindt. Verder is het van
belang dat de kwaliteitscriteria niet eenzijdig worden opgesteld maar met de deelnemende gemeente worden
overeengekomen. Daarbij is het van belang helderheid te krijgen in wat is "basistaak" en wat zijn aanvullende
kwaliteitseisen waarvoor extra moet worden betaald. Lid 3 verlangt frequenter rapportages.
Artikel 10 gaat nader in op de opdrachtovereenkomst. Daarin zullen gevolgen van beleidsbeslissingen voor de
bedrijfsvoering moeten worden meegenomen. Derhalve is verwijzing naar artikel 5 ook opportuun. Het
periodiek regieoverleg zal minimaal 6x per jaar moeten plaatsvinden op basis van transparante en deels ook
dynamische rapportages. Fr wordt hier alleen financiering voor uitvoeriong van wettelijke taken geregeld, niet
voor eventueel additioneel beleid. Dat kan een legitieme keuze zijn. Additioneel beleid kan in de
opdrachtovereenkomsten worden geregeld.
Artikel 15: Ook het vaststellen van kostprijs en indexpercentage dient logischer- en wensel ijkerwijs in
gezamenlijkheid plaats te vinden. Daarnaast dient ook specificatie op additionele kosten plaats te vinden.
De artikelen over uittreding(21); wijziging en opheffing (22) en evaluatie (23) moeten in samenhang worden
bezien. Een evaluatie na 2 (i.p.v.. 4) jaar is ons inziens verstandig omdat na 5 jaar de eerste mogelijkheid tot
uittreding bestaat en een besluit daartoe 18 maanden tevoren moet worden aangegeven. Na evaluatie moet er
enige tijd zijn voor verbetering alvorens te kunnen beslissen over doorgaan of uittreden. Daarvoor is dan nog
een jaar beschikbaar. Bepalingen over uittreding, wijziging en opheffing zijn niet alle even S M A R T . Daarin
kan op voorhand meer duidelijkheid worden gegeven.
Er zijn tot slot ook nog enkele tekstuele opmerkingen ( o.a. door onze organisatieadviseur) gemaakt bij de tekst.
Deze worden besproken in de projectgroep.
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Het niet bereiken van een akkoord voor het arbeidsvoorwaardenpakket levert vertraging op voor de definitieve
plaatsing van de medewerkers, welke oorspronkelijk gepland stond op 18 oktober 2011.
Sinds april 2011 wordt regelmatig overlegd met de werknemersvertegenwoordigers over de overgang van het
personeel naar de Intergemeentelijke sociale dienst (ISD) van de gemeenten Bergen op Zoom. Steenbergen en
Woensdrecht. Een overlegvorm overigens die experimenteel en vernieuwend is. Het kenmerk hiervan is dat GO
en OR van iedere gemeente van begin af aan in het proces meedoen. Op het einde van het proces accorderen zij
alle relevante documenten, te weten:
Uitgangspunten van de personele overgang
Uitkomsten van de pakketvergelijking
- Overgangsreglement (andere titel voor sociaal plan/ statuut)
Uitgangspunt is het van toepassing worden van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Bergen op Zoom.
Over de wijze waarop het personeel van Steenbergen en Woensdrecht overgaat dient overeenstemming te
bestaan tussen de colleges van burgemeester en wethouders van en het georganiseerd overleg van ieder van die
twee gemeenten.
Het bereiken van die overeenstemming v erloopt moeizaam. In de eerste helft van november 2011 zijn er
vergaderingen georganiseerd ov erleg in die gemeenten.

Wat betreft Bergen op Zoom zal de overeenstemming niet op problemen stuiten, mits de kosten van eventueel
overgangsrecht worden betaald door de twee gemeenten en die niet voor rekening van de ISD komen. Ook
heeft de ondernemingsraad van ieder van de drie gemeenten hun adviesrecht.
Middelen
1.1 Financieel:
Concept begroting 2012:
Uit de begroting 2012 willen we het volgende bij u onder de aandacht brengen.
Uit de begroting blijkt dat de personeelskosten 2012 ten opzichte van de Businesscase 2011 met €100.376 zijn
toegenomen. Dit zijn de jaarlijkse periodieke - en CAO-maatregelen. welke ook autonoom per gemeente
zouden zijn toegenomen.
De bedrijfsvoeringskosten 2012 ten opzichte van de Businesscase 2011 zijn met €14.197 afgenomen. Dit wordt
veroorzaakt door wat kleinere mutaties in onder andere het aantal werkplekken.
De onderzoekskosten Bbz en Ioaz zijn om financieel technische redenen uit de bijdrage ISD zijn gehaald omdat
dit direct declarabele kosten betreffen voor de individuele gemeenten. Bijbehorende formulier
begrotingswijziging is bijgevoegd
De bijdrage 2012 voor de gemeente Woensdrecht komt hiermee op € 840.212.00. Dit bedrag past binnen de
uitgangspunten genoemd in de eerder vastgestelde Businesscase.
Is het een bewuste keuze om hier niets te schrijven over personele taakstelling? € 66.000????? ik vind dat je
objectief moet melden dat daarover een gesprek plaatsvindt.
Juridische aspecten
n.v.t.
Aanpak en uitvoering
De tekst zal naar wens van Woensdrecht moeten worden aangepast.
De D V O moet worden opgesteld.
Per 1 januari 2012 zal de gemeente Bergen op Zoom als uitvoeringsorganisatie gaan optreden voor de ISD
Brabantse Wal.
Communicatie
1.2 Interne communicatie:
De bijgestelde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling wordt ter informatie toegestuurd aan de Raden en
Ondernemingsraden van de deelnemende gemeenten. Voor het gehele project is een communicatieplan
opgesteld, belangrijkste doelgroepen hierin zijn: klanten, medewerkers, cliëntenraden, ondernemingsraden,
gemeenteraden. De gemeenschappelijke regeling en de conceptbegroting worden gelijktijdig aan de drie
colleges aangeboden ter besluitvorming.
Externe communicatie???????????????
Burgerparticipatie

de cliëntenraad????????
Bijlagen
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal
Concept begroting 2012
Informatienota Gemeenteraden inzake Gemeenschappelijke Regeling
besluitnota inzake zienswijze begroting 2012
formulier begrotingswijziging.
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