
Amendement 
Aan de Raad 
Datum yhdem^&r 2017 

Onderwerp: Financiële en beleidsmatige richtlijnen begrotin 
Indieners: CDA en ABZ 

3fe 
019 Gemeenschappelijke regelingen 

De Raad van de gemeente Woensdrecht in vergadering bijeen op íŭ deeember 2017 
3. o november 

Overwegende dat 
Jaarlijks richtlijnen worden opgesteld en deze in regionaal verband worden afgestemd maar in 
deze afstemming de ISD Brabantse Wal niet is opgenomen; 
De richtlijnen voor de ISD in relatie dienen te worden gezien met die voor de Wvs groep in het 
kader van hun nauwe samenwerking in de Participatiewet 
De ISD nog financiële taakstellingen dient te realiseren uit voorgaande begrotingsjaren; 
Dat het daarom van belang is ook voor de ISD Brabantse Wal beleidsmatige en financiële 
richtlijnen mee te geven voor hun begroting 2019; 

Besluit toe te voegen aan het besluit: 

5. Beleidsmatige richtlijnen begroting 2019 voor de ISD Brabantse Wal 
» De ISD dient de begroting 2019 op te stellen overeenkomstig het gedachtegoed van de 
herstructurering en ketensamenwerking met de WVS. 
» De WVS en de ISD dienen beiden hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, 
waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn. 
» De ISD en de WVS werken vanuit de vraag van de werkgever aan het versterken van 
vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het ontwikkelen van activiteiten op het 
gebied van werk of participatie inclusief voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of 
indicatie beschut werken. 
» De ISD heeft als hoofddoel om uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk te 
realiseren. 
» Daarnaast heeft de ISD als taak om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door 
inkomensondersteuning te verlenen. 
» De activiteiten van de ISD vormen een keten met de activiteiten van de WVS en het Werkplein 
Hart van West-Brabant. Dit dient tot uitdrukking te komen in een integrale ketenbegroting. 
6. Financiële richtlijnen begroting 2019 ISD Brabantse Wal 
» Nog te realiseren taakstelling 2017: De ISD dient, na besluitvorming van het Dagelijks Bestuur 
over de adequate formatieomvang, de formatieomvang met de bijbehorende salariskosten op te 
nemen in de begroting 2019.De basis voor het besluit van het Dagelijks Bestuur wordt gevormd 
door de uitkomst van een aantal benchmarks waarin de kwaliteit van dienstverlening en de 
omvang van het klantenbestand belangrijke ijkpunten zijn. 
» Nog te realiseren taakstelling 2018: De ISD dient, na besluitvorming van het Dagelijks 
Bestuur over de omvang van een realistische doorbelasting van de additionele kosten, de 
overeengekomen additionele kosten op te nemen in de begroting 2019. De basis voor het besluit 
van het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door het onderzoek dat in opdracht van de ISD wordt 
uitgevoerd. Na overeenstemming met de gemeente Bergen op Zoom wordt een voorstel ter 
besluitvorming aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd. 
7. De raden van Bergen op Zoom en Steenbergen en de ISD Brabantse Wal op de hoogîe-ļe~5teUen van dit 
besluit. 

En gaat over tot de orde van de dag 
Namenş cjĮe-fŗactie ABZ, 

A.M en-Timmermans 

Namens raòtie. 


