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Aan de raad, 

1.Inleiding 
De gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal heeft de 
jaarstukken 2014 opgesteld. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het bij de 
begroting 2014 voorgenomen beleid in het jaar 2014. 
Het Gemeenschappelijk Overleg (bestaande uit de portefeuillehouders Sociale Zaken van Steenbergen, 
Woensdrecht en Bergen op Zoom) heeft op 23 maart j l . het jaarverslag en de jaarrekening 2014 
vastgesteld. 
Conform de Gemeenschappelijke Regeling worden de drie gemeenteraden geïnformeerd over de 
Jaarstukken 2014. 

De ISD Brabantse Wal dient tevens jaarlijks een begroting op te stellen. Voordat deze begroting kan 
worden vastgesteld moeten de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid 
worden gesteld om zienswijzen te kunnen indienen. Het gemeenschappelijk orgaan (GO) voegt de 
commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting. 

2. Achtergrond 
Raden van de deelnemende gemeenten moeten in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze 
over de ontwerpbegroting naar voren te brengen bij het gemeenschappelijk orgaan 

3. Overwegingen 
De meest opvallende zaken in 2014 waren de voorbereidingen voor de Participatiewet en de sluiting van 
Philip Morris in Bergen op Zoom. Op een totale begroting van 0 5.969 miljoen laat de jaarrekening 2014 
een overschrijding zien van 0 184.311. De hogere kosten worden veroorzaakt door extern personeel dat 
nodig was door de sterk gestegen cliëntenaantallen. In Steenbergen is het cliëntenaantal met 24,2 
procent gestegen naar 347. Dit percentage steekt ongunstig af bij de totale stijging van 11,2 procent voor 
de gehele ISD. 

Ter inzage ligt: 



Klantenaantallen 1-1-2014 1-1-2015 Toename 

Steenbergen 282 347 24,2 Vo 

Woensdrecht 258 261 1,2 o/o 

Bergen op Zoom 1.619 1.793 10,7 o/o 

Totaal 2.159 2.401 ^^,2% 

Doordat deze stijging procentueel niet gelijkmatig over de drie gemeenten is verdeeld betekent dit een 
verschuiving in de doorbelasting naar de deelnemende gemeenten. Om een antwoord te krijgen op de 
vraag waarom het aantal klanten in de ene gemeente sneller is gestegen dan in de andere gemeente 
heeft de ISD intern een onderzoek uitgevoerd, dit onderzoek bracht voornamelijk een verschil in 
doelgroep aan het licht maar geen concreet antwoord op de vraag waarom. Om hier een antwoord op te 
krijgen is inmiddels een extern bureau ingeschakeld om te helpen met dit onderzoek. Een grondige 
analyse van de arbeidsmarktcijfers van het UWV, arbeidsmarkt West-Bra bant en gouden lijst van het 
Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) zullen aan dit onderzoek ten grondslag liggen. Daarnaast kan 
ook een analyse van de demografische gegevens en de ontwikkeling van het aantal Moe-landers binnen 
de drie deelnemende gemeenten mogelijk een bijdrage leveren voor de beantwoording van deze vraag. 

Op 1 januari 2015 zijn de 'Invoeringswet Participatiewet' en de 'Wet maatregelen Wet werk en bijstand en 
enkele andere wetten' in werking getreden. Op basis hiervan heeft de nieuwe Participatiewet vorm 
gekregen. Het doel van de Participatiewet is mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie te 
ondersteunen bij het vinden van werk. De arbeidsverplichtingen en sancties zijn verder aangescherpt. 
Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het verstrekken van categoriale bijzondere bijstand beperkt tot een 
collectieve aanvullende zorgverzekering. De uitkeringsnorm wordt berekend op basis van het aantal 
mensen met wie de kosten binnen het huishouden kunnen worden gedeeld. En van mensen kan een 
'tegenprestatie' worden gevraagd. 

4. Middelen 
De jaarrekening 2014 van de ISD Brabantse Wal sluit met een financieel tekort van 0 184.311. 
Facturering Begroting 2014 Exploitatie 2014 afrekening 

Steenbergen 0 7070.703 6 729.557 - 0 21.854 
Woensdrecht 0 743.842 0 766.811 - 0 22.969 
Bergen op Zoom 6 4.517.257 0 4.656.745 - 0 139.488 

Totaal 6 5.968.802 6 6.153.113 - 0 184.311 

De begrote lasten bedroegen 0 5.969 miljoen; de werkelijke lasten kwamen uit op 0 6.153 miljoen. De 
hogere lasten worden door de drie deelnemende gemeenten betaald op basis van de verdeelsleutel 
'cliëntenaantallen'. Hiervan komt 0 21.854 ten laste van de gemeente Steenbergen. 

De totale begroting van de ISD Brabantse Wal is in 2016 ten opzichte van 2015 met 8,860Zo gestegen. 
Absoluut komt dit neer op een bedrag van 0 533.381. Dit betreft voornamelijk de toename van de 
personeelslasten (0 503.603). De stijging in klantenaantallen heeft enorme invloed op de hoeveelheid 
werk dat binnen de ISD moet worden verricht. De toegestane formatie van de ISD bedraagt momenteel 
65,1 fte. 
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Op basis van een werklastenberekening is een benodigde formatie berekend van 79,76 fte. Dit betekent 
derhalve een tekort van 14,66 fte. Dit tekort wordt momenteel ingevuld door tijdelijke inhuur. Gelet op het 
structurele karakter van het ISD -begrotingstekort op het onderdeel personeelslasten is het aan te 
bevelen om dit tekort structureel op te lossen. In de begroting 2016 is rekening gehouden met een 
uitbreiding van 5,9 fte vaste formatie tot 71 fte en een uitbreiding van de flexibele schil tot 2,82 fte 
Hiermee is de formatie met 73,82 fte nog steeds niet op het berekende peil van 78,76 fte.. 

De bijdrage per gemeente is afhankelijk van de onderlinge verhouding van het aantal klanten. Het aantal 
klanten in Steenbergen per 1-1-2015 bedraagt 347. 

Facturering 2015 2016 Verschil 

Steenbergen 6 793.495 0 946.763 0 153.268 
Woensdrecht 0 720.374 C 712.118 - 0 8.256 
Bergen op Zoom 0 4.503.692 0 4.892.061 0 388.369 

Totaal C 6.017.561 C 6.550.942 C 533.381 

Voor de gemeente Steenbergen heeft de begroting ISD Brabantse Wal 2016 een gemeentelijke bijdrage 
tot gevolg van 0 946.763. Dit is een toename van 0 153.268 ten opzichte van 2015. 

5. Risico's 
N.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
De meerjarenbegroting en ontwerpbegroting worden aan de deelnemende gemeenten aangeboden om 
zienswijze te vragen bij de gemeenteraden. 

7. Voorstel 
Vaststellen dat de Begroting 2016 van ISD Brabantse Wal op financieel correcte wijze is opgesteld en 
geen zienswijze in te dienen bij het Georganiseerd Overleg van de ISD Brabantse Wal 

Hoogachtend, 
Bupļeroeester en wethouders van Steenbergen, 
įe^eţí^secŗetaris de burgemeester 


