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Onderwerp
De Intergemeentelijke Sociale Dienst AA en Hunze, Assen en Tynaarlo (ISD AAT) voert voor ons verschillende
regelingen en wetten uit zoals de bijstandswet, de meedoenpremies, Bijzondere Bijstand, Inburgering en
ondersteuning bij het zoeken naar werk. De ISD AAT is gevestigd in Werkplein Baanzicht in Assen, samen met het
UWV. De colleges van burgemeester en wethouders van de drie gemeenten moeten hun goedkeuring verlenen aan
de ontwerpbegroting van de ISD AAT voor het komende begrotingsjaar. De leden van de gemeenteraad wordt de
gelegenheid geboden hun wensen en opvattingen over de ontwerpbegroting kenbaar te maken.
Gevraagd besluit
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de conceptreactiebrief van het college aan het bestuur van de
Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo.
Conform Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo
kunnen de gemeenteraadsleden hun opvattingen en wensen ten aanzien van de begroting naar voren brengen.
Wat willen wij hiermee bereiken?
De begroting voor 2013 van de ISD is een financiële vertaling van de wettelijke taken op het terrein van Sociale
Zaken en het gemeentelijke beleid op dit gebied. Met de begroting 2013 van de ISD AAT kan de gemeentelijke
begroting 2013 ook worden opgesteld en kan verantwoording worden afgelegd bij de provincie (wettelijke verplicht).
Het college en de gemeenteraad krijgen de gelegenheid om wensen en bevindingen over de begroting naar voren
te brengen die nog kunnen leiden tot het maken van beleidskeuzen voor de start van 2013.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Voor 15 juli 2012 moeten de gemeenten hun begroting 2013 voor Sociale Zaken aanleveren bij de provincie.
Wat ging er aan vooraf
Het voorleggen van de begroting van de ISD AAT voor het opvolgende begrotingsjaar is onderdeel van de jaarlijkse
financiële cyclus die wordt uitgevoerd conform Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa
en Hunze, Assen en Tynaarlo (GR ISD AAT).
Hoe informeren we de inwoners?

De begroting ISD 2013 is een financiële vertaling van het gemeentelijk beleid en de wetgeving met betrekking tot
Sociale Zaken. Bij de beleidsmatige ontwikkelingen worden altijd de Wmo-adviesraad en de WWB-WSWcliëntenraad betrokken.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Deze begroting van de ISD AAT heeft betrekking op 2013.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Kosten 2013
Beschrijving
Werkdeel (participatiebudget, re-integratie)
Meedoenbeleid
BBZ (Bijstand Zelfstandigen)
BUIG (bijstand)
Kinderopvang
Bijzondere Bijstand
Inburgering
Bedrijfsvoeringskosten

Kosten
586.000
77.000
673.000
4.784.000
15.000
384.000
21.000
1.080.000

De totale kosten bedragen: € 7.620.000,Waarvan € 5.567.000,- Rijksbijdrage
En € 2.053.000,- gemeentelijke bijdrage

Dekking 2013
Op grond van
Werkdeel (participatiebudget, re-integratie)
Meedoenbeleid
BBZ (Bijstand Zelfstandigen)
BUIG (bijstand)
Kinderopvang
Bijzondere Bijstand
Inburgering
Bedrijfsvoeringskosten

Dekking
586.000 (volledige Rijksbijdrage)
77.000
673.000 (582.000 Rijksbijdrage)
4.784.000 (4.378.000 Rijksbijdrage)
15.000
384.000
21.000 (volledige Rijksbijdrage)
1.080.000

De totale dekking: € 7.620.000,De aanpassing van de Rijksbijdrage 2013 t.o.v. 2012 in de gemeentelijke begroting bedraagt € 490.000,- (positief)
en per saldo dus € 0,- (de inkomsten zijn gelijk aan de uitgaven). En een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage
aan dit dossier in de gemeentelijke begroting 2013 ten opzichte van 2012 voor € 39.000,- (negatief).

Toelichting op kosten en dekking
De Rijksbijdragen
De kosten van de bijstandsuitkeringen (BBZ en BUIG), re-integratie en inburgering nemen toe in 2013 t.o.v. de
begroting 2012. Deze kosten worden voor het grootste deel gedekt door de Rijksbijdragen. De gemeentelijke
begroting 2013 kan worden aangepast aan de bijstelling van de Rijksbijdragen (positieve bijstelling t.o.v. 2012 van
€ 490.000,-, per saldo € 0,- want de inkomsten zijn gelijk aan de uitgaven).
De gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage voor het dossier Sociale Zaken stijgt in 2013 t.o.v. 2012 met € 39.000,-:
• Voor het grootste deel van de stijgende gemeentelijke bijdrage zijn geen beleidskeuzen te maken
(€ 80.000,- BBZ en € 1.000 BUIG). Dit zijn openeinderegelingen en de gemeente is verplicht deze regelingen uit
te voeren en kan geen eigen beleidskeuzen maken. Meer mensen doen een aanspraak op de regelingen en de
kosten nemen dus toe.
• De dalende kosten voor het Meedoenbeleid, de stijgende kosten voor de Bijzondere Bijstand, de dalende
kosten voor Kinderopvang en de dalende kosten van de bedrijfsvoeringskosten ISD AAT (beleidsvrijheid
gemeente, opgelegde taakstelling 2,5 % voor 2013) maken in gezamenlijkheid een positieve aanpassing van de
begroting 2013 t.o.v. de begroting 2012 ter hoogte van € 42.000,-.
(+ € 81.000,- voor de wettelijke taken en - € 42.000,- voor de gemeentelijke regelingen = + € 39.000,-)
Deze kosten zijn opgenomen in de perspectievennota: incidenteel afdekken in 2013.
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