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Onderwerp  : Wijziging GR ISWI 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Instemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling van het ISWI. 
2. De huidige leden van het Dagelijks Bestuur (wethouder Rijnsaardt en wethouder Sluiter) tevens benoemen als 

lid van het Algemeen Bestuur en de heren Schenning en Tekinerdogan aanwijzen als plaatsvervangend lid.  
 
 

 
Inleiding 
Het Algemene Bestuur van het ISWI heeft op 30 september 2010 ingestemd met wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling (GR) ISWI. Het ISWI verzoekt aan uw raad om in te stemmen met de 
gewijzigde regeling. 
 
Meetbaar effect 
Met de wijzigingen wordt de gemeenschappelijke regeling in overeenstemming gebracht met de actuele 
situatie en heersende opvattingen. 
 
Argumenten 

1.1 Invoering Wet Participatiebudget 
Op 1 januari 2009 is de Wet Participatiebudget in werking getreden. Deze wet regelt de 
(gedeeltelijke) ontschotting van de budgetten op grond van re-integratie, inburgering en educatie. 
Eind 2009 hebben de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek besloten om de taken en 
bevoegdheden op het terrein van inburgering en educatie volledig aan het ISWI op te dragen. Door 
samenvoeging van de taken en budgetten van de gemeenten bij het ISWI kan de inzet van de 
budgetten worden geoptimaliseerd en is een integrale uitvoering van de taken mogelijk. In haar 
vergadering van 14 oktober 2009 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de uitbreiding van de 
hiervoor genoemde taken en bevoegdheden. In verband hiermee zijn in de bijgevoegde 
conceptregeling de artikelen 4 en 5 uitgebreid en aangevuld. 

 
1.2 Wijziging samenstelling DB en AB ISWI 

De gemeente Aalten heeft het ISWI verzocht (raadsbesluit 17 februari 2009) om de omvang van  
het AB/DB te beperken tot 4 respectievelijk 2 leden. Hier is in gezamenlijk overleg met het ISWI, 
Aalten en onze gemeente gekomen tot de volgende uitwerking: 

• In artikel 7 lid 1 is bepaald dat per gemeente 2 leden zitting nemen in het AB. Dit zijn er thans 4; 

• In artikel 7 lid 2 is opgenomen dat tenminste 1 lid afkomstig is uit het college van burgemeester 
en wethouders; 

• In artikel 11 lid 2 is opgenomen dat het AB besluit bij unanimiteit. Als de vereiste unanimiteit 
ontbreekt wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. In de bestaande regeling is een besluit 
genomen indien het voorstel meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen heeft 
verkregen; 

• In artikel 13 is bepaald dat het DB bestaat uit de voorzitter en 2 andere leden die niet afkomstig 
zijn uit dezelfde gemeente als de voorzitter. Deze laatste aanvulling is noodzakelijk, omdat in de 
nieuwe regeling de voorzitter een meervoudig stemrecht heeft, waardoor de stemverhouding 
weer in evenwicht is;    

• Artikel 17 lid 3 regelt dat de plaatsvervangend voorzitter afkomstig is uit dezelfde gemeente als 
de voorzitter. Deze bepaling is noodzakelijk in verband met het meervoudig stemrecht van de 
voorzitter.   

 
1.3  Invoering Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 

Per oktober 2009 is de Wet Investeren in Jongeren in werking getreden. De uitvoering van de WIJ is 
volledig overgedragen aan het ISWI. De uitvoering van de WIJ is onder artikel 5, lid 1b toegevoegd in de 
gemeenschappelijke regeling.  



 
1.4 Overige wijzigingen 

Dit betreft de archiefbescheiden van het ISWI in relatie tot de toezichthoudende rol door de 
gemeente Oude IJsselstreek. De wijziging bepaalt nu dat bij opheffing van de GR ISWI de 
archiefbescheiden worden overgebracht naar het archief van de gemeente waar de betreffende 
cliënt woonachtig is of was. 

2.   
2.1 Uw  raad wijst de leden van het Algemeen Bestuur aan 

In de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling bestaat het aantal leden in het Algemeen Bestuur uit 2  
personen uit elke gemeente, waarvan tenminste één lid  afkomstig is uit het college van burgemeester en 
wethouders. In de huidige bezetting nemen nog 4 leden zitting. Hierdoor zullen opnieuw de leden moeten 
worden aangewezen. Gezien de taken van het Algemeen Bestuur (sterk op uitvoering/going concern 
gericht) is het logisch om de twee leden in het Dagelijks Bestuur  te benoemen in het Algemeen Bestuur. 
Dit strookt tevens met de ontwikkelingen vanuit het dualisme en het beleid van Aalten om geen 
raadsleden meer zitting te laten nemen in een Algemeen Bestuur. Uw raad behoudt invloed op het 
Algemeen Bestuur vanuit het kenbaar maken van gevoelen ten aanzien van plan en jaarstukken van het 
ISWI.  

 
2.2 De raadsleden in het huidige Algemeen Bestuur kunnen worden aangewezen als plaatsvervangend lid 

Conform artikel 7, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling, wijzen de raden voor ieder lid een 
plaatsvervangend lid aan. De raadsleden die vanuit de huidige samenstelling in het Algemeen Bestuur 
zitting nemen, kunnen als plaatsvervangend lid worden aangewezen.  

 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Geen gevolgen 
 
Uitvoering 
Planning: Het raadsvoorstel in de 1

e
 cyclus van 2011 aanbieden (raad van 20 januari) 

 
Communicatie: Via de geëigende kanalen. 
 
Contact met belangenvereniging/wijkraad: Nvt 
 
Evaluatie/verantwoording: uitvoering en verantwoording via het ISWI 
 
Bijlagen 

- Nota van aanbieding 
- Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling ISWI 

 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 


