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Doel De gezamenlijk uitvoering van het takenpakket van een afdeling Sociale 

Zaken van een gemeente uit te voeren en het afstemmen van beleid ter 

zake van de uitvoering van de in deze regeling benoemde wet en 

regelgeving en het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de 

dienstverlening. 

Activiteiten (o.a.) a. Sociale Zaken: de Participatiewet, het Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de 

Wet sociale werkvoorziening en alle overige daarop gebaseerde 

regelingen; 

b. Flankerend beleid: bijzondere bijstand, minimabeleid, de Wet 

inburgering, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; 

c. De uitvoering van andere wetten, besluiten en regelingen op het 

gebied van Sociale Zaken, waarvan de uitvoering door de deelnemende 

gemeenten is opgedragen of in de toekomst in dit kader wordt 

opgedragen aan het gemeenschappelijk orgaan. 

Vestigingsplaats Gemeente Bergen op Zoom 

Aantal deelnemers Gemeente Steenbergen,  Gemeente Woensdrecht en Gemeente Bergen 

op Zoom 

Reden aangaan 

verbinding 

Een doelmatige uitvoering van de gemeenschappelijke taken en 

verantwoordelijkheden op verbinding het gebied van Sociale Zaken en 

versterking van de kwaliteit, continuïteit, effectiviteit en efficiency. 

Uittredingsbepalingen 1. Het college van elke deelnemende gemeente kan, na vooraf 

verkregen instemming van de raad van die gemeente, besluiten dat de 

deelneming aan deze regeling wordt opgezegd. De raad van de andere 

gemeenten wordt over de besluiten geïnformeerd. Een dergelijk besluit 

tot uittreding kan niet plaatsvinden binnen vijf jaar na inwerkingtreding 

van deze regeling. 

2. Een uittreding kan slechts plaatsvinden met ingang van de eerste 

januari van enig jaar, met dien verstande dat tenminste een 

opzegperiode van 18 maanden in acht wordt genomen. 

3. Alvorens de deelnemende gemeente tot besluitvorming komt, als 

bedoeld in het eerste lid, wordt eerst over het voornemen overleg 

gevoerd met de andere deelnemende gemeenten. 

4. In het voornemen als bedoeld in het eerste en derde lid worden de 

motieven gegeven op grond waarvan de deelnemende gemeente wenst 

uit te treden. 

5. De deelnemende gemeenten regelen in alle billijkheid de gevolgen 

van de uittreding. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de uittredende 

gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de 

uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de 

uittreding ondervinden 

Bestuurlijk belang Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de door de deelnemende 

colleges van burgemeester en wethouders aangewezen wethouder van 

de deelnemende gemeente. Zij benoemen uit hun midden een 



voorzitter. Besluiten van het gemeenschappelijk orgaan worden bij 

gewone meerderheid van stemmen  genomen. De leden uit de 

gemeenten Woensdrecht en Steenbergen hebben beide één stem, het 

lid van de gemeente Bergen op Zoom heeft 2 stemmen. 

Financieel belang De bijdrage aan de regeling is gebaseerd op de verdeelsleutel 

"klantenaantal". De ISD Brabantse Wal dient jaarlijks een begroting op te 

stellen. De ontwerpbegroting 20120 is tijdig ontvangen op vrijdag 12 

april 2019.  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.  

Risico totaal In de begroting is geen omvang van het risico opgenomen 

Eigen vermogen 

 

01 jan. 2018: 

31 dec. 2018: 

01 jan. 2018: 

31 dec. 2018: 

2018: 

2019:  

€ 0 

€ 0 

€ 0 

€ 0 

€ 0 

€ 0 

01 jan. 2020: 

31 dec. 2020: 

01 jan. 2020: 

31 dec. 2020 

€ 0 

€ 0 

€ 0 

€ 0 

Vreemd vermogen 

 

Resultaat 

Jaarstukken tijdig 

ingediend 

Ja, de jaarstukken zijn tijdig, op 12 april 2019, ontvangen 

Inhoudelijke 

aandachtspunten, 

beleidsvoornemens 

 De ISD BW is een gemeenschappelijke regeling in de vorm van 

een gemeenschappelijk orgaan . Daarom bevat de begroting 
uitsluitend organisatiekosten (personeel, bedrijfsvoering, 

additionele  kosten en   kosten werkcentrum). 

 Op 26 oktober 2018 heeft het bestuur de uitvoeringsagenda 
2019-2020  vastgesteld. De uitvoeringsagenda is verwerkt in 
deze begroting. 

 In 2019 en 2020 wordt  in samenspraak met de drie gemeenten 

gewerkt aan optimalisatie van de bestuur- en 

managementinformatie. 

 De personeelskosten zijn op basis van toegestane Fte s en cao-

ontwikkelingen begroot. De bedrijfsvoeringkosten  op basis van 

verplichtingen. De additionele kosten zijn ten opzichte van 2019 

met 2,5% geïndexeerd.  

 Een taakstelling ad € 240.000,- is ingeboekt vanaf 2021. Indien 

eerder besparingen worden gerealiseerd wordt daarover via de 

jaarrekening verantwoording afgelegd. 

Financiële 

aandachtspunten, 

beoordeling 

begroting. 

- Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling: 

o Loonkosten conform CAO ,Bewust belonen en lokaal IKB  

o Additionele kosten 2,5 % 

- Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot 

algemene ombuiging en bezuinigingen van een bepaalde omvang? 

o Een taakstelling ad € 240.000,- is ingeboekt vanaf 2021.   

- Algemene en bestemmingsreserve: 

o De ISD heeft geen reserves  

- Risico s en de beheersing ervan: 
o De risico s zijn niet benoemd in de begroting.  

 

Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,- 



Verbonden 

partij 

Begroting 

2018 

Resultaat 

2018 

Begroting 

2019 

Ontwerp 

Begroting 2020 

Totaal GR 9.388.735 9.251.560 9.493.989 9.965.372 

Bijdrage 

gemeente 

Steenbergen 

 

 

1.341.639 

 

 

1.322.173 

 

 

1.287.828 

 

 

1.289.976 

Bergen op Zoom 6.953.277 6.851.926 7.116.748 7.517.303 

Woensdrecht 1.093.819 1.077.461 1.089.413 1.158.093 

 

 

Lokale (en overige) 

aandachtspunten 

Afspraak is dat de ISD BW in de tweede helft van 2019 met een nieuwe 

opzet komt voor de vaststelling van de additionele kosten . 

 

Voorstel: 

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, worden de volgende zienswijzen voorgesteld: 

1. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen 


