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Onderwerp : ISWI jaarstukken 2014

Voorgestelde beslissing:

1. Aan de afgevaardigden in het AB ISWI mee geven in te stemmen met de jaarstukken 2014.

Aanleiding
Het ISWI is een gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur van het ISWI waarin wethouders 
zitting hebben namens de betrokken gemeenten, neemt besluiten aangaande het ISWI. 

Op 12 mei 2015 zijn de jaarstukken 2014 binnengekomen bij de gemeente Oude IJsselstreek. Deze stukken 
zijn bijgevoegd. Op 18 mei 2015 zijn deze besproken in het Dagelijks Bestuur van het ISWI en daarin 
(voorlopig) vastgesteld. De definitieve vaststelling gebeurt in het Algemeen Bestuur. In de vergadering 
waarin deze stukken worden vastgesteld brengen de AB-leden namens hun gemeenten de gevoelens van 
de betreffende gemeenteraad in. Dit advies dient daartoe. 

Wat wordt met beslissing bereikt
 De afgevaardigden in het AB ISWI kunnen de gevoelens van de raad verwoorden en overbrengen in 

de vergadering van het Algemeen Bestuur. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 De jaarstukken over 2014 voldoen aan de eisen gesteld door de gemeenschappelijke regeling en 
geven een getrouw beeld van het boekjaar. 
De stukken geven op hoofdlijnen weer hoe het ISWI de doelstellingen uit de begroting heeft 
gerealiseerd. 

1.2 De beheers- en apparaatskosten zijn iets hoger dan origineel begroot. 
2014 wordt afgesloten met een negatief saldo van € 17.407,=. Door een herijking van de verdeling over 
de gemeenten over 2014 moet Aalten bijbetalen, en krijgt Oude IJsselstreek € 20.368,= terug. 

1.3 In 2014 is het aantal klanten van het ISWI aan het einde van het jaar verder toegenomen met 8,4%. 
ISWI heeft een stijging kunnen realiseren in de uitstroom van het klantenbestand. Zij werd in 2014 echter 
geconfronteerd met een stijging van de instroom die niet geheel gecompenseerd is. 

Ultimo 2013 Ultimo 2014
Aantallen cliënten 905 (593 OIJ) 981 (666 OIJ)

1.4 De toename van het uitkeringsbestand leidt tot hogere kosten.
Het resultaat over 2014 betekent een toename in het budget dat aan het ISWI beschikbaar moet worden 
gesteld. Over 2014 wordt door het ISWI een aanvraag ingediend voor een Incidenteel Aanvullende 
Uitkering (IAU). Indien deze wordt toegekend, kan een deel van het budget weer ten goede komen aan 
de gemeenten. 
 

Kanttekeningen
a. De resultaten van het ISWI krijgen al enige jaren aandacht. In 2014 heeft de gemeenteraad besloten  

om aan het AB ISWI op te dragen verbeteringen door te voeren, om kwaliteit te verhogen en kosten 
te besparen. Hierover is separaat gerapporteerd. 

Kosten, baten, dekking

Vanuit de component apparaatskosten krijgt de gemeente Oude IJsselstreek € 20.368,= terug.



Binnen de component inkomen spelen een aantal onderdelen:
Op basis van advies van de accountant is de verwachte inkomst IAU 2014 weggelaten uit de cijfers. De IAU-
uitkering 2013 is wel toegekend in 2014 en, na correctie, toegevoegd aan het saldo Inkomen.

Eén en ander betekent dat de gemeenten per saldo binnen het product Inkomen, € 719.000,= extra moeten 
bijdragen over 2014. Voor Oude IJsselstreek betekent dat een extra bijdrage van € 455.000,=. Deze is 
voorzien en bij de jaarrekening 2014 gereserveerd en kan nu beschikbaar worden gesteld aan het ISWI. 

Uitvoering

Planning
 Behandeling in college 18 augustus 2015
 Behandeling op raadsrotonde 10 september 2015
 Behandeling in raad 24 september 2015
 Vaststelling in AB ISWI kort na 24 september 2015

Communicatie/participatie
Dit voorstel is voorbereid in overleg met de gemeente Aalten.

Evaluatie/verantwoording
In de reguliere beleidscyclus wordt de voortgang van het ISWI gemonitord. 

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga S.P.M. de Vreeze
secretaris wnd. burgemeester

Raadsvergadering d.d.

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


