
Memo 
Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek 

Cc:  

Van: J.H.M. Finkenflügel 

Datum: 17 september 2013 

Kenmerk: 13ini01961 

Onderwerp: Jaarstukken 2012 en begroting 2014  

 
Geachte raadsleden, 
 
Op donderdag 12 september is in een raadsrotonde gesproken over de jaarstukken 2012 en de 
begroting 2014 van het ISWI. U hebt verzocht om een aanvullende memo om wat onduidelijkheden 
weg te nemen.  
 
Hieronder op basis van de kopjes in de raadsstukken een nadere toelichting.  
 
Jaarstukken 2012 
1.3: Het genoemde getal van 21% betreft de stijging van het aantal WWB-aanvragen, niet de stijging 
van het uitkeringsbestand. Het uitkeringsbestand is wel met de genoemde 14% gestegen, maar de 
instroom betrof 56% en de uitstroom 42%.  
 
Begroting 2014 
2.1: Het genoemde budget van € 1.585.000,= betreft het totale budget van het ‘product Re-integratie’. 
Binnen dat product is een onderdeel de uitkering van het Rijk voor het Participatiebudget. Die post is  
€ 1.100.000,= groot.  
De ISWI-werkprojecten (€450.000,=) zorgen voor het grootste deel voor de andere inkomsten op dit 
product.  
 
2.3: De bijdragen voor beide gemeenten samen blijft in totaal gelijk; door een kleine wijziging in de 
verdeelsleutel (combinatie inwoners/cliënten) zal het aandeel van de gemeente Oude IJsselstreek 
stijgen met € 16.206,=  t.o.v. de begroting 2013, van € 1.444.594,= naar € 1.460.800,= (zie begroting 
blz. 29).  
 
Kanttekeningen 
Het genoemde bedrag van € 32.536,= betreft in 2012 nieuw geconstateerde overtredingen. Een 
bedrag dat vanaf 2012 zal worden teruggevorderd.  
In het jaarverslag wordt uitgebreid gerapporteerd over fraudebestrijding en preventie. Zie pagina 18 en 
19. 14 uitkeringen zijn beëindigd of afgewezen. De jaarlijkse besparing kan hier berekend worden op 
ca. € 238.000,=.  
 
Kosten, baten, dekking 
De keus voor de term ‘afgewezen’ is ongelukkig. Hier wordt bedoeld dat de gemeente Aalten niet 
voldoet aan de ‘automatische criteria’ om voor de IAU in aanmerking te komen. De mogelijkheid 
bestaat om een goed gemotiveerde aanvraag in te dienen, om op basis van andere factoren toch in 
aanmerking te komen voor de IAU uitkering. De aanvraag voor Aalten is op 30 augustus ingediend. 
Hierop is nog geen uitsluitsel gegeven.  


