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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Vanaf 1 januari 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en 
Woensdrecht samen in één nieuwe sociale dienst: de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 
(ISD Brabantse Wal). De ISD Brabantse Wal is een Gemeenschappelijke Regeling 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. 
De ISD Brabantse Wal dient 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.' Het GO is het bestuur van de ISD en bestaat uit 
de portefeuillehouders sociale zaken van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. 

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 
Sinds de oprichting van de ISD Brabantse Wal toont het klantbestand een structurele groei. Inmiddels zijn 
er ruim 2400 klanten in begin 2016 ten opzichte van 1836 klanten in 2012. Er kan echter geconcludeerd 
worden dat het aantal klanten procentueel meer is gestegen dan de procentuele stijging van de 
personeelskosten, de vaste formatie heeft nog steeds een omvang van 71 Fte. Doordat er voor meer 
klanten werk verricht moet worden, wordt er gebruik gemaakt van tijdelijke krachten om deze klantengroei 
op te vangen. Deze inhuurkrachten zijn relatief duurder in vergelijking met vaste krachten. De afgelopen 
jaren is dus gewerkt met een grote flexibele schil. In de begroting 2017 wil de ISD naar een verhouding 
van 90oZo vast personeel en 10oZo flexibele schil. 

Benchmark 
Hieronder een tabel met de uitvoeringskosten per klant in de periode 2012 tot en met 2017. De 
uitvoeringskosten per klant is het totaal aan personele kosten voor de uitvoering van de BUIG (wwb.ioaw, 
ioaz en BBZ) inclusief de kosten inhuur derden gedeeld door het aantal klanten. 

Ter inzage ligt: 



De uitvoeringskosten van de ISD Brabantse Wal lopen op van C 2357 in 2014 naar 6 2.612 per klant in 
2017. 

jaar klanten loonkosten uitvoeringskosten 
per klant 

2012 1.860 6 4.803.000 6 2.582 
2013 1.960 6 5.226.000 6 2.666 
2014 2.239 6 5.278.000 6 2.357 
2015 2.393 6 5.841.000 6 2.441 
2016 2.476 6 6.368.000 6 2.572 
2017 2.539 6 6.633.000 6 2.612 

Uit de Benchmark werk en inkomen 2014 uitgevoerd door DIVOSA (BMC en Stimulansz), waar 180 
gemeenten aan mee hebben gedaan, blijkt dat de gemiddelde personele uitvoeringskosten per klant 
landelijk 6 2.235,- per jaar zijn. 
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Wanneer gekeken wordt naar de kosten per klant voor een ISD met een werkgebied bestaande uit > 
100.000 inwoners (waar sprake van is op de Brabantse Wal) dan zijn de uitvoeringskosten 6 2.158 per 
klant. Duidelijk zal zijn dat met uitvoeringskosten die oplopen in 2017 naar 6 2.612 per klant, we kunnen 
spreken van een dure uitvoeringsorganisatie. Een taakstelling (bezuiniging) is op zijn plaats. 

De gemeenten Steenbergen en Woensdrecht hebben aangegeven dat zij niet kunnen instemmen met 
een maximale verhoging van de personeelskosten, derhalve is er voor Woensdrecht en Steenbergen een 
bedrag opgenomen als taakstelling (bezuiniging) en deze is verwerkt in de begroting van de ISD. De ISD 
dient hiervoor een plan op te stellen hoe een en ander gerealiseerd kan worden. 

Bergen op Zoom heeft een taakstelling van 6 512.957 opgenomen in het beleidskader 2017 van de 
gemeentelijke begroting. Daarbij maakt het bij de gemeente Bergen op Zoom onderdeel uit van de totale 
taakstelling binnen het sociale domein. 

Het werkcentrum 
In september 2014 is Bergen op Zoom gestart met het Werkcentrum als een soort pilot. Een van de 
voornaamste redenen van de start van dit centrum was de sluiting van de Philip Morris fabriek. Het 
Werkcentrum had (en heeft) als doel om mensen zo snel mogelijk naar werk te begeleiden. 
Het beeld van 2015 is positief; 225 werkplekken zijn via het werkcentrum ingevuld. De kosten voor 
personeel van het werkcentrum zijn 6 295.154 in datzelfde jaar. Hierin is zowel vast als flexibel personeel 
meegenomen. De gemaakte kosten zijn sinds de oprichting betaald uit het krediet Philip Morris. Doordat 
dit krediet niet onuitputtelijk is, zijn de kosten tot en met 2016 gedekt, maar na 2016 is het krediet benut. 
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Echter het Werkcentrum blijkt meerwaarde te hebben, zodat het verstandig lijkt om het werkcentrum te 
continueren en de kosten per 2 0 1 7 op de begroting van de ISD komen. 

Voor de drie deelnemende gemeenten wordt later een voorstel opgesteld ten behoeve van het 
Werkcentrum. Met het voorstel wordt de keuze voorgelegd om deel te nemen aan het Werkcentrum. 
Daaraan zit een voorzichtige kostenraming aan verbonden van 6 3 0 0 . 0 0 0 , - . Vooralsnog is dit bedrag 
geraamd in de begroting 2 0 1 7 , voor Steenbergen is dit een bedrag 6 4 2 . 6 5 0 . 

Kosten werkcent rum Aandeel Totaal 

Steenbergen 14,20 o7o C 42.650 
Woensdrecht 10,70o7o 6 31.987 
Bergen op Zoom 75 ,100/0 6 2 2 5 . 3 6 4 

lOQo/o 6 300.000 

Het voorstel, welke later volgt, initieert het uitwerken van een businesscase. De drie gemeenten zullen 
deelnemen in het uitwerken van de businesscase. De uitkomst zal onder andere bestaan uit een 
gezamenlijke doelstelling, een definitieve keuze van deelname en een definitieve begroting. 

4. Middelen 
De bijdrage per gemeente is afhankelijk van de onderlinge verhouding van het aantal klanten. Het aantal 
klanten in Steenbergen per 1 - 1 - 2 0 1 6 bedraagt 3 5 2 . 

Klanten 2015 2016 Aandeel 

Steenbergen 347 352 14,20* 
Woensdrecht 261 264 10,700/0 

Bergen op Zoom 1 . 7 9 3 1.860 75,100/0 

Totaal 2.401 2.476 1000/0 

De gemeenten Steenbergen en Woensdrecht hebben aangegeven dat zij niet kunnen instemmen met 
een maximale verhoging van de personeelskosten, derhalve is er voor Woensdrecht en Steenbergen een 
bedrag opgenomen als taakstelling (bezuiniging) en deze is verwerkt in de begroting van de ISD. De ISD 
dient hiervoor een plan op te stellen hoe een en ander gerealiseerd kan worden. 

Bergen op Zoom heeft een taakstelling van 6 5 1 2 . 9 5 7 opgenomen in het beleidskader 2 0 1 7 van de 
gemeentelijke begroting. Daarbij maakt het bij de gemeente Bergen op Zoom onderdeel uit van de totale 
taakstelling binnen het sociale domein. 

In de begroting 2 0 1 7 worden, in afwijking van de vorige begroting, de lasten separaat weergegeven van 
de dekking. Dit betreft dan specifiek de reeds toegestane dekking uit het Participatiebudget, (voor 
Steenbergen 6 1 2 5 . 0 0 0 ) en de opgelegde taakstelling voor 2 0 1 7 ( 6 9 7 . 0 7 5 ) . In totaal 6 2 2 2 . 0 7 5 . 

Dekking Taakstel l ing Part ic ipat iebudget Totaal 
Realiseren Taakstellina 

Steenbergen 14,20 oZo C 97.075 e 125.000 C 222.075 
Woensdrecht 10,70oZo 6 72.807 6 83.370 6 156.177 
Bergen op Zoom O.OOo/o 6 0 6 6 4 6 . 9 2 0 6 6 4 6 . 9 2 0 
Totaal 24,90oZo 6 169.882 6 855.290 6 1.025.172 
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Voor de gemeente Steenbergen heeft de begroting ISD Brabantse Wal 2017 een gemeentelijke bijdrage 
tot gevolg vanC 1.051.839 Dit is een toename van ê 105.076 ten opzichte van 2016 en dit bedrag is 
inmiddels opgenomen in de perspectief nota. 

Aantal len Begrot ing Begrot ing Dekking Factuur Verschi l 
2016 2017 2017 aemeente t o v 201fi 

Steenbergen C 946.763 6 1.273.914 6 222.075 C 1.051.839 C 105.076 
Woensdrecht 6712.118 6 955.436 6 156.177 6 799.259 6 87.141 
Bergen op Zoom 6 4.892.061 6 6.731.476 6 646.920 6 6.084.556 6 1.192.495 

Totaal 6 6.550.942 6 8.960.826 6 1.025.172 6 7.935.654 6 1.384.712 

5. Risico's 
Voor het opstellen van de begroting worden bepaalde aannames gedaan. Aannames waarvan als blijkt 
dat ze afwijken direct gevolgen hebben voor de begroting. Dit is bijvoorbeeld de ontwikkeling van het 
klantenaantal. Indien het GO ISD Brabantse Wal niet instemt met de begroting dan is de consequentie 
dat de ISD onder preventief toezicht komt. 

6. Communicatie/Aanpak 
De ISD Brabantse Wal zal geïnformeerd worden over de besluitvorming van de gemeente Steenbergen. 

7. Voorstel 
In te stemmen met de begroting 2017 van de ISD Brabantse Wal onder de voorwaarde dat de ISD 
Brabantse Wal een plan opstelt om de taaksţejijng te realiseren zonder dat dit consequenties heeft voor 
de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de Ipęé^şeļcrffitaris de burgemeester 

gers R.PSyan den Belt, MBA 
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