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Geacht bestuur,
Hierbij delen wij u mede dat wij op 16 september 2014 de begroting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst
hebben goedgekeurd.
Wij realiseren ons dat voor de ISD er in 2015 veel gaat veranderen. De beleidskaders en financiële kaders van
het Rijk en ook de kaders die de gemeente meegeeft aan de ISD, veranderen per 1 januari 2015. Een deel is
bekend, een deel ook niet. Verwacht was dat het Rijk in de tussentijd meer duidelijkheid zou creëren over de
effecten van de implementatie van de Participatiewet. Dat is maar ten dele gebeurd.
Dit maakt dat de voorliggende concept-begroting feitelijk niet veel meer is dan een indicatieve begroting.
Zoals in de gemeenschappelijke regeling is voorgeschreven, hebben wij de conceptbegroting 2015 aan de
gemeenteraad voorgelegd, opdat de leden van de raad hun opvattingen en wensen in relatie tot de begroting
naar voren konden brengen. In de raadsvergadering op 7 oktober 2014 heeft de raad zich aangesloten bij onze
opmerkingen zoals wij die in deze brief verwoorden.
Met de kadernota Participatiewet zijn de kaders voor de uitvoering van de participatiewet op hoofdlijnen
vastgesteld. In december volgt nog de business case waarin het duidelijker wordt wat de kaders gaan
betekenen voor de uitvoering en de financiële consequenties nog beter in beeld komen. Het feit dat nog niet alle
(Rijks) financiële informatie voorhanden is en de uitwerking van de business case heeft nog invloed op
uitvoering door de ISD in 2015. De raad ziet deze begroting dan ook als een “voorlopige” begroting. De ISD zal
een maximale inspanning moeten leveren om op het begrote resultaat voor 2015 uit te komen.
Afwijkingen van de begroting zal ons als gemeente direct financieel raken.
Inmiddels loopt ook de opdracht om te komen tot één uitvoeringsorganisatie voor de uitvoering van de
Participatiewet. Wij hebben u en Alescon gevraagd te komen met een businesscase.
Het komen tot een uitvoeringsorganisatie is van belang voor onze inwoners die vanaf 2015 onder de
Participatiewet gaan vallen. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners die willen deelnemen aan de
samenleving en aan werk, maar hierin beperkingen ondervinden, zo effectief mogelijk georganiseerd gaat
worden. De uitkomsten van de businesscase wachten wij dan ook met belangstelling af.
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Wij realiseren ons dat zowel ten aanzien van de financiële kant, het komen tot een uitvoeringsorganisatie als de
uitvoering van de Participatie voor uw organisatie vele uitdagingen liggen. Wij wensen u veel succes met de
uitvoering hiervan.
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