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Onderwerp: 1e Begrotingswijziging Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2022

Steenbergen; 3 mei 2022

Aan de raad,

1. Inleiding
De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht werken samen op het gebied van
sociale zaken in de ISD Brabantse Wal. Op 30 maart 2022 heeft het bestuur van de ISD Brabantse
Wal haar begroting 2022 gewijzigd. Reden is dat er nieuwe verantwoordelijkheden en taken
gedecentraliseerd zijn aan de gemeenten, zo ook op de Brabantse Wal. Door het beleggen van de
nieuwe taken bij de ISD, komt de organisatie voor extra kosten te staan, waarvoor een
begrotingswijzing nodig is.
Voordat de begrotingswijziging definitief wordt, wordt deze voorgelegd aan de gemeenteraad die de
gelegenheid krijgen om zienswijzen in te dienen.

2. Achtergrond
Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. De gemeenten zijn
verantwoordelijk geworden voor (regievoering op) het inburgeringsproces van de aan hen
toegewezen inburgeringsplichtigen. Met als doel dat zij zo snel mogelijk zelfstandig mee kunnen
doen aan de Nederlandse maatschappij, het liefst met betaald werk. De nieuwe wet is duidelijk over
het feit dat dualiteit plaats dient te vinden tussen taal- en participatietrajecten, waarbij gebruik
gemaakt dient te worden van de reeds bestaande processen, functies, taken, kennis en kunde
binnen het sociaal domein. In het bijzonder binnen de bestaande afdelingen participatie en
inkomen, waarmee het voor de hand ligt dat de ISD Brabantse Wal deze taken uitvoert. Naast de
huisvesting, de maatschappelijk begeleiding en het participatieverklaringstraject, zijn gemeenten
vanaf 1 januari 2022 ook verantwoordelijk geworden voor de volgende onderdelen van de nieuwe
Wet Inburgering:
»
het afnemen van een brede intake;
«
het vaststellen van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP);
«
het aanbieden van een leerroute: de onderwijs-, BI- of zelfredzaamheidsroute;
»
het (financieel) ontzorgen bijstandsgerechtigde inburgeraars gedurende minimaal
6 maanden;
»
het aanbieden van de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP);
en tot slot: het toezien (en handhaven) op naleving van inspanningsverplichtingen.
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3. Overwegingen
Op 26 november 2021 is door het DB van de ISD besloten om de uitvoering van de nieuwe Wet
Inburgering bij de ISD Brabantse Wal te beleggen, zoals voorgesteld in het uitvoeringsplan. Om die
uitvoering mogelijk te maken, dient de ISD te beschikken over de benodigde middelen die zijn
onderbouwd in dit plan.

4. Middelen
De begroting 2022 van de ISD Brabantse Wal wordt gewijzigd vastgesteld, door de toegestane
formatie te verhogen naar 100,25 Fte, de post inburgering te verhogen naar C319.211. Op deze
kosten wordt de reguliere verdeelsleutel toegepast, gebaseerd op het klantenaantal op 1 januari van
het voorafgaande begrotingsjaar, als opgenomen in artikel 15 lid 1 van de gemeenschappelijke
regeling ISD BW.
Begroting

Verdeelsleutel

Steenbergen
Woensdrecht
Bergen op Zoom
Totaal

Initiële
begroting

13,096
10,696
76,496
10096

C
C
C
C

1.284.680
1.042.583
7.462.080
9.789.343

Wijziging

Begroting 2022 na
wijziging

C 41.891
C 33.996
C 243.324
C 319.211

C 1.326.571
C 1.076.579
C 7.705.405
C 10.108.555

De bijdrage van de gemeente Steenbergen zal ivm deze nieuwe taken verhogen met C 41.891.
De gemeente Steenbergen heeft ter dekking extra middelen beschikbaar gekregen voor de
uitvoering van deze Nieuwe Wet inburgering via de algemene uitkering en deze zijn opgenomen in
de meerjarenbegroting 2022-2025.
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2022

2023

2024

Uitvoeringskosten NWI

C 84.575

C 84.621

C 81.723

2025
C 78.494

De dekking is ruim voldoende om structureel de uitvoeringskosten van de NWI te bekostigen.

5. Duurzaamheid
Wat betreft de inzet op duurzaamheid is dit niet van toepassing in dit voorstel. Ondanks dat, is het
natuurlijk ook bij ons en de partners waarmee we werken een onderwerp dat op het vizier staat.

6. Risico's
De verwachting is dat het gevraagde en gereserveerde budget toereikend zal zijn.

7. Communicatie/Aanpak
Na besluitvorming het bestuur van de ISD Brabantse Wal hierover te informeren.

8. Voorstel
In te stemmen met de 1e Begrotingswijziging Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2022
en daarop geen zienswijze in te diene
Burgemeester en wethoi
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