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Zaaknummer: 
2014/84247 
Referentie:      
2014/84595 

Raadsvergadering d.d.  7 oktober 2015 agendapunt 8       
  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Berends 
Behandelend ambtenaar: mevr. G. Koopman 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 868 
E-mail adres:                g.koopman@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   conceptbegroting 2015 ISD Werkpleinbaanzicht (ter inzage) 
-   conceptbrief aan het AB ISD Werkpleinbaanzicht (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Conceptbegroting Intergemeentelijke Sociale Dienst 2015 
 
Gevraagd besluit 
Instemmen met de concept reactiebrief van het college aan het bestuur van de Intergemeentelijke 
Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo.  

 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Conform Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en 
Tynaarlo kunnen de gemeenteraadsleden hun opvattingen en wensen ten aanzien van de 
conceptbegroting 2015 ISD naar voren brengen. 
De gemeenteraad heeft de gelegenheid een zienswijze te geven over de conceptbegroting 2015 
voordat het Algemeen Bestuur van de ISD Werkpleinbaanzicht hierover een besluit neemt. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De beleidskaders op rijksniveau zijn goeddeels gereed: de Participatiewet en de Wet maatregelen Wet 
Werk en Bijstand zijn aangenomen en zullen in werking treden op 1 januari 2015.  
De kaders in de Participatiewet zijn op gemeentelijk niveau uitgewerkt in de Kadernota, die op 7 
oktober 2014 besluitvormend door u wordt behandeld. 
De uitwerking van beide wetten in gemeentelijke verordeningen is in voorbereiding maar zal niet 
eerder aan u voorgelegd kunnen worden dan eind dit jaar. Simpelweg omdat het Rijk nadere 
regelgeving in voorbereiding heeft. 
Voor de ISD gaat er in 2015 veel 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. 
 
Toelichting op de conceptbegroting 2015 
De begroting is gebaseerd op het bestaande beleid van de drie gr- gemeenten én het Rijk. De 
voorliggende begroting is een ‘beleidsarme’ begroting. Financieel moeten er landelijk nog belangrijke 
keuzes gemaakt worden, zo komt er een nieuw verdeelmodel. Dit model zal van invloed zijn op het 
toegekende budget. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om het Multi- niveau model. Ook de voorlopige 
budgetten 2014, waarop de aanname voor het budget van 2015 gedaan wordt, zijn in juni bekend 
gemaakt. In oktober volgt de definitieve vaststelling van het budget 2014. 
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Omdat al deze aspecten van invloed zijn op de inzet van de ISD voor 2015,  is door het bestuur van 
de ISD  uitstel gevraagd  van de termijn voor het indienen van de vastgestelde begroting bij GS. De 
termijn voor het indienen van de vastgestelde begroting 2015 is verlengd van 15 juli naar 15 oktober 
2014. 
 
De volgende aannames zijn van belang: 
- klantontwikkeling 
In verband met de conjunctuur wordt rekening gehouden met een hogere instroom van 
uitkeringsgerechtigden. Bij het aantal klanten dat in de begroting als uitgangspunt wordt genomen 
(484 voor Tynaarlo, totaal 2680) is uitgegaan van een stijging van 3%, dit is lager dan de prognose 
van het CPB (stijging van 8%). Ondanks een stijging van het aantal klanten, betekent dit geen extra 
financiële last van de BUIG- middelen t.o.v. de begroting 2014. In de financiële toelichting wordt 
daarop nader ingegaan. Het meest actuele cijfer (tweede kwartaalrapportage) geeft aan dat in de 
gemeente Tynaarlo op 30 juni 461 klanten heeft.  
 
- BUIG(Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten) 
Voor de verwachte uitkeringskosten in 2015 is uitgegaan van de gemiddelde uitkeringskosten in 2013 
met daarbij een inflatiecorrectie van 1,5%. Ten aanzien van de dekking is rekening gehouden met een 
verhoging van de rijksbijdrage van €450.000 ten opzichte van de begroting van 2014. Verwacht 
Rijksbudget voor 2015 is  
€ 5.497.000 dit bedrag is gebaseerd op de voorlopige rijksbijdrage voor 2014. 
 
- Participatiebudget (budget voor re-integratie en bemiddeling naar werk). 
Het beschikbare budget is de laatste jaren gestaag afgenomen, in 2015 word verwacht dat het budget 
echter stijgt met € 93.000. 
De nieuwe instroom in 2015 vanwege het stoppen van de instroom in de Wsw en de Wajong 
(gedeeltelijk) maakt dat het budget voor een grotere groep aangewend moet worden. Het Rijk geeft 
daarvoor wel een kleine compensatie van 3 miljoen landelijk (voor Tynaarlo € 2.780). 
 
Kanttekeningen 
 
- De concept- begroting is gebaseerd op de aannames die op dit moment bekend zijn. Dit betekent dat 
er nog onzekerheden in de begroting én met name in de meerjarenprognose zitten, door landelijke en 
lokale ontwikkelingen, naast uiteraard de gebruikelijke conjuncturele onzekerheden. 
 
- Onder voorbehoud van besluitvorming van de gemeenteraad, ligt er een taakstelling van € 100.000,- 
op het minimabeleid. Door strakker te begroten is deze taakstelling reeds voor een bedrag van € 
78.000. gerealiseerd. Dat betekent dat er voor € 22.000 nog een invulling moet worden gegeven. 
Het voornemen is om vanuit de extra rijksmiddelen Armoedebeleid een bedrag van € 25.000,- toe te 
voegen aan de Bijzondere Bijstand. 
 
 
Wat ging er aan vooraf 
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 Aa en 
Hunze, Assen en Tynaarlo. Het bestuur van de ISD-AAT biedt, conform het Financieel Statuut 
Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo, de begroting 2015 aan.  
Tijdens de voorbereiding van de begroting 2015 voor de ISD, is de participatiewet behandeld door de 
Eerste en Tweede kamer. Daarnaast is in de Drentsche Aa gemeenten het beleidskader 
participatiewet voorbereid. 
Vanwege de landelijke en regionale ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen en de 
financiële onzekerheden die daarmee gepaard gaan heeft het bestuur van de Intergemeentelijke 
Sociale dienst (ISD) aan de provincie uitstel gevraagd voor het indienen van de begroting. 
Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe heeft uitstel verleend tot 15 oktober a.s. 
 
 
 
 
 
. 
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Hoe informeren we de inwoners? 
Binnen de projectgroep Transities is een communicatieplan opgesteld. In dit plan is opgenomen  op 
welke momenten de veranderingen binnen de participatiewet gecommuniceerd worden. In de 
afgelopen periode is er gebruik gemaakt van een krant, nieuwsbrieven, bewonersbijeenkomsten, 
sociale media etc. De komende periode staan er nog bewonersbijeenkomsten op stapel en zullen zij 
ook weer via een krant, persberichten e.d. op de hoogte gesteld worden van de ontwikkelingen. 
 
De specifieke juridische aspecten, die voorvloeien vanuit de participatiewet, worden via de ISD 
Werkpleinbaanzicht naar de cliënten gecommuniceerd. 
  
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
 
Met ingang van 1 januari 2015. 
 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
 
 
 

       

Bijdrage / meerontvangen voor de gemeente in : 
begroting 2015 

Tynaarlo 
Begroting 

ISD verschil  
       

4270100     Bijdrage Kosten organisatie ISD 1.037.812  1.054.000     16.187 N 

   
  

113.400  - 61.000 174.400   V 

4270110 
Bijdrage wordt 

meerontvangen  BUIG uitkeringskosten (WWB etc)     
 

4270200 Meerontvangen Uitkeringskosten zelfstandingen (BBZ) - 40.500 - 94.000 53.500 V 
       

4290200 Bijdrage Bijzondere bijstand 450.562     429.000,00     21.562 V 

4280465 Bijdrage Meedoenbeleid 71.887         57.000  14.887 V 

       
   voordeel per saldo   248.162  V 

   
 
nog te verwerken in begroting 2015   

   
daarbij rekening houden met taakstelling 100.000 
in   

   perspectievennota 2014, mbt begroting 2015  
 
 
 
 
Toelichting op kosten en dekking 
 
De gemeentelijke bijdrage die voor 2015 wordt geraamd voor de BUIG is een voordeel van ca 
€227.000 t.o.v. in de perspectievennota 2014 opgenomen begroting.  
 
De ontwikkeling van de klantaantallen blijft moeilijk in te schatten. Door de ISD wordt maandelijks de 
raming geactualiseerd. Op basis daarvan stijgen de klantaantallen in 2015 met 17 (WWB) en is een 
stijging van 1 bij de zak- en kleedgeldklanten. De begroting 2015 van de ISD is opgesteld op basis 
van de inschattingen die op dit moment te maken zijn.  
De schommelingen in de instroom zijn een benoemd risico. 
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Minimabeleid: Bijzondere bijstand en meedoen  
 
Onder voorbehoud van besluitvorming van de gemeenteraad, ligt er een taakstelling van € 100.000,- 
op het minimabeleid. Door strakker te begroten is deze taakstelling reeds voor een bedrag  
van ca. € 36.000 (bijzondere bijstand en meedoenbeleid) gerealiseerd in de begroting van ISD. Dat 
betekent dat er voor € 64.000 nog een invulling moet worden gegeven. Het voornemen is om vanuit 
de extra rijksmiddelen Armoedebeleid (ruim € 82.000) een bedrag van € 25.000,- toe te voegen aan 
de Bijzondere Bijstand. Voor resterende deel van € 39.000 moet nog invulling worden gevonden 
binnen het programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           
 


