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Geachte raad,

Op maandag 23 juni zijn de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 van ISWI ingediend bij de 
gemeente.  Wij hechten er waarde aan om u actief en vroegtijdig te informeren over ontwikkelingen 
die gaande zijn. Daarom voelt het college de behoefte om vooruitlopend op de verdere behandeling 
van deze stukken een signaal richting de raad af te geven.

De ontwikkelingen van de financiële positie van het ISWI heeft al enige jaren aandacht. 
Jarenlang werd door het ISWI positieve resultaten geboekt, onder andere door slimme inzet van 
re-integratiegelden voor werkprojecten, waardoor geld bespaard werd op het inkomensdeel. Het ISWI 
heeft jarenlang overschotten uitgekeerd aan de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek. 

Vanaf 2010 zien we dat, met name door bezuinigingen, de re-integratiemogelijkheden minder worden 
waardoor tekorten ontstaan. In eerste instantie kon dit worden opgevangen door de inzet van 
opgebouwde reserves. Daardoor is er pas sinds 2013 daadwerkelijk aanvullend budget vanuit de 
gemeentebegroting noodzakelijk.

Daarnaast is er een flinke toename zichtbaar in het aantal inwoners dat gebruik moet maken van de 
voorzieningen die het ISWI biedt.
Het totale aantal uitkeringen (Aalten en Oude IJsselstreek) in 2012 was 641 de prognose voor 2015 is 
960. Het bijbehorende rijksbudget stijgt niet in gelijke mate mee waardoor er een groter tekort 
ontstaat, groter dan waar we op voorhand rekening mee hielden.
De verwachting is dat het fors toegenomen aantal aanvragen in de komende jaren niet sterk af zal 
nemen.

Het is in eerste instantie aan het ISWI zelf om stappen te zetten die bijdragen aan verbetering. 
Inmiddels zijn er al de nodige acties in gang gezet. In de bestuursvergadering van het ISWI is deze 
week wederom gesproken over de ontwikkelingen. Er wordt verkend welke mogelijkheden verder 
denkbaar zijn om in te grijpen op de ontwikkeling die zichtbaar is. In september stellen wij u nader op 
de hoogte en informeren wij u over de vorderingen.

 


