
5 G e m e e n t e O u d e IJsselstreek 

Ontvangen: 26/11/2013 

HUI li I I 'H lHMn 
13ink18572 

Postbus 119 
7120 AC Aalten 

Gemeente Oude IJsselstreek 
Aan het college van burgemeester en wethouders T (0543)49 33 33 

POStbUS 42 E info@aalten.nl 
7080 AA G E N D R I N G E N 

www.aalten.nl 

AALTEN 
Verzonden 

Nummer 
Bijlage(n) 
Uw brief van 
Referentienummer 
Uw kenmerk 
Beh. ambtenaar 
Telefoonnummer 
Onderwerp 

0 2 5 0 6 

25 november 2013 

2 5 NOV. 2013 

J. H. van der Brug 
(0543) 49 32 50 
Toekomst ISWI 

Geacht college, 

Inleiding 
Begin 2012 heeft onze gemeente geparticipeerd in de Projectgroep Wet Werken naar Vermogen 
Achterhoek West. Op 17 juli 2012 hebben wij besloten om mee te werken aan de bestuursopdracht 
om onderzoek te doen naar scenario 3 (één nieuwe organisatie voor de sociale diensten ISWI, 
Montferland en Doetinchem alsmede het werkvoorzieningschap WEDEO) . In de loop van 2012 werd 
duidelijk dat geen rekening werd gehouden met voor Aalten belangrijke uitgangspunten. Dit werd 
bevestigd in het voorjaar van 2013 toen de eerste uitwerking van de bestuursopdracht verscheen. 
In onze brief van 17 april jl. hebben wij u onze bezwaren tegen de voorstellen nog eens kenbaar 
gemaakt. Wij hebben u toen gemotiveerd medegedeeld waarom wij ons uit dit traject terugtrokken en 
hebben onze visie en besluitvorming op 20 november 2012 en 22 januari 2013 met onze raad gedeeld. 

Onduidelijkheid over de toekomst van het ISWI 
Op 19 maart 2013 besloot uw college "aan de raad voor te stellen om het Algemeen Bestuur van het 
ISWI te verzoeken tot ontbinding van de GR in haar huidige vorm". Aanvankelijk was uw raad voor
nemens op 25 april 2013 een besluit over dit onderwerp te nemen, en daarmee ook over de toekomst 
van het ISWI. Toen werd de besluitvorming opgeschoven naar juni 2013 en vervolgens naar septem
ber 2013. Nu staat besluitvorming gepland op eind november. Zolang uw raad geen besluit neemt, 
gaan wij er van uit dat wij in de G R ISWI blijven samenwerken. 

Ons verzoek 
Als deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling ISWI vragen wij u met klem zo spoedig mogelijk 
een besluit te nemen zodat voor alle betrokken partijen, niet in de laatste plaats de medewerk(st)ers, 
de nodige duidelijkheid ontstaat. Immers, voor iedereen geldt dat de ingangsdatum van de Participa
tiewet, 1 januari 2015, snel nadert. 
Wij verzoeken u uw raad van ons verzoek op de hoogte te brengen. 

tfactïïgrTC entend, 

Se Burgemeester 


