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Raadsvergadering d.d. 12 juli 2011 agendapunt 11 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 21 juni 2011 
 
Onderwerp:                           Ontwerpbegroting Intergemeentelijke Sociale Dienst  
Portefeuillehouder:   Dhr. H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: Mevr. L.M. Bonnema 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 854 
E-mail adres:   l.bonnema@2tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   Naar voren brengen van opvattingen en wensen ten aanzien van de 
                                              ontwerpbegroting 2012 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst 
                                              (ISD)  
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Jaarverslag ISD 2010 (ter inzage) 
-   Ontwerpbegroting ISD 2012 (ter inzage) 
-   Financieel overzicht begroting Intergemeentelijke Sociale Dienst 2012 versus concept    
    perspectievennota gemeente Tynaarlo (ter inzage)  
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo (ISD-AAT) voert voor ons 
verschillende sociale zekerheidswetten uit op grond van een Gemeenschappelijke Regeling.  
In de Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat het college goedkeuring moet verlenen aan de 
ontwerpbegroting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst voor het komende begrotingsjaar. Aan de 
leden van de gemeenteraad wordt de gelegenheid geboden hun wensen en opvattingen over de 
ontwerpbegroting kenbaar te maken.  
 
Wij zijn voornemens in te stemmen met de ontwerpbegroting 2012 en hebben kennis genomen van het 
jaarverslag 2010. Wij willen u in de gelegenheid stellen uw wensen en opvattingen over deze 
ontwerpbegroting kenbaar te maken, voordat wij onze goedkeuring aan het bestuur van de 
Intergemeentelijke Sociale Dienst kenbaar maken. De conceptbrief bij dit  voorstel, gericht aan de 
Intergemeentelijke Sociale Dienst, zal nog worden aangepast nadat u de ontwerpbegroting 2012 op  
12 juli 2011 heeft besproken. Daarna zal de brief namens het college aan de Intergemeentelijke Sociale 
Dienst worden verzonden.   
 
Begroting 2012 ISD 
De ontwikkelingen op het programma Werk en Inkomen zijn momenteel onderwerp van discussie op 
landelijk niveau. Wat uiteindelijk de uitkomst is, waarin het bestuursakkoord leidend zal zijn, is nu nog (te) 
moeilijk om in te schatten en daarom is in deze begroting uitgegaan van de huidige regel- en wetgeving. 
Mocht er in de komende maanden nadere informatie beschikbaar komen, dan zal de ISD de begroting 
hierop aanpassen en opnieuw aan het college voorleggen.  
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Wij zijn voornemens om in te stemmen met de ontwerpbegroting omdat:  
 
1.1  Dit past binnen onze uitgangspunten en beleidskaders.  
De beleidsdoelen zoals de ISD-AAT die in de begroting 2012 heeft verwoord en in cijfers heeft vertaald, 
passen binnen de uitgangspunten zoals genoemd in het ons collegemanifest , de beleidskaders Werk, 
Inkomen en Inkomensondersteuning, het beleid Meedoen Mogelijk Maken en de beleidskaders Kansrijk 
Leven. De ISD-AAT heeft de ambitie mensen mee te laten doen in de maatschappij, het liefst via 
reguliere arbeid. Dit vanuit haar visie dat de ISD ervoor is om te zorgen dat de klant direct op weg gaat 
naar werk. De ISD-AAT doet dit klantgericht, resultaatgericht en samen met anderen in de 
ketensamenwerking. Als een reguliere baan (vooralsnog) niet mogelijk is verwacht de ISD-AAT van de  
klant om naar vermogen een nuttige bijdrage te leveren in de samenleving. Het minimabeleid en de 
inkomensondersteuning dienen als vangnet voor de mensen die dit (tijdelijk) nodig hebben.  
 
1.2 Dit aansluit bij de financiële kaders van de gemeente Tynaarlo.  
De begroting 2012 van de ISD sluit aan bij de financiële kaders van de begroting 2012 van de gemeente 
Tynaarlo voor zover deze al bekend zijn n.a.v. een eerste bespreking door de raad van de Tussenbalans 
(perspectievennota). 
 
Kanttekeningen 
1.1 De begroting 2012 wijzigt als het beleidsplan Werk, Inkomen en Inkomensondersteuning 2012 is 

vastgesteld n.a.v. het Bestuursakkoord omdat dan de beleidskeuzen worden gemaakt.  
De ontwikkelingen op het programma Werk en Inkomen zijn momenteel onderwerp van discussie in  
de landelijke politiek. Het aankomende Bestuursakkoord in juni 2011 zal aanleiding geven tot een  
herijking van het huidige beleidsplan Werk, Inkomen en Inkomensondersteuning en het herijken van  
de sociale zekerheidswetgeving, waarmee ook de begroting 2012 mogelijk wijzigt. Het college en het  
bestuur van de ISD moeten voor 15 juli 2011 de begroting van de ISD voorleggen aan de Provincie en  
kunnen daarom niet wachten met de begroting van de ISD voor 2012 tot de besluitvorming rondom  
het Bestuursakkoord.  
 
1.2  De aantallen bij de uitvoering van de sociale zekerheidswetten kunnen mogelijk nog  

toenemen in 2012 als naschok van de economische crisis, dit is ook de verwachting van het  
Centraal Plan Bureau die een toename van 3 % verwacht.  

De ISD is echter voor de aantallen in de begroting 2012 uitgegaan van de nullijn: gelijke aantallen als in 
de begroting 2011. Hier zit een financieel risico als de verwachting van het CPB wel uitkomen.  
De ISD werkt vanaf 2011 vanuit het principe ‘verdiencapaciteit’ via het project Mien Werk: daarmee schat 
de ISD in de kosten (en de aantallen) op gelijke trede te houden in 2012 als in 2011 ondanks wellicht een 
toenemende vraag op de sociale zekerheidswetten.  
 
Vervolgprocedure 
Uw wensen en opvattingen, en die van de gemeenteraden Aa en Hunze en Assen, worden in het  
beleidsplan 2012 verwerkt dat uiterlijk in het vierde kwartaal van 2011 aan u wordt aangeboden, 
afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van Werk en Inkomen.  
 
Adviezen 
WWB- WSW- WIJ- cliëntenraad  
De conceptbegroting 2012 wordt in de vergadering van 5 juli 2011 met de leden van het WWB-WSW-
WIJ- cliëntenraad besproken. De conceptbegroting kan niet eerder met hun worden besproken omdat zij 
hun vergadering in mei hebben geannuleerd. De cliëntenraad wordt betrokken bij de ontwikkeling van het 
beleidsplan Werk, Inkomen en Inkomensondersteuning 2012 en ander gerelateerde beleidsstukken.  
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Financiën  
Het ‘Financieel overzicht begroting Intergemeentelijke Sociale Dienst 2012 versus concept    
perspectievennota gemeente Tynaarlo’ (deze ligt voor u ter inzage) geeft een vergelijking weer tussen 
voorliggende conceptbegroting 2012 van de ISD AAT en de concept perspectievennota, zoals deze wordt 
voorgelegd aan uw gemeenteraad.  
  
Op totaalniveau kan worden geconcludeerd dat binnen de begroting 2012 van de gemeente Tynaarlo 
(uitgaande van de voorgestelde perspectievennota 2011) voldoende dekking is opgenomen voor de 
gemeentelijke lasten, die voortvloeien uit de voorliggende conceptbegroting 2012 van de ISD AAT.  
 
 
Gevraagd besluit 
 
Naar voren brengen van opvattingen en wensen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2012 van de 
Intergemeentelijke Sociale Dienst.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  
 


