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Geachte leden van de gemeenteraad, 

In september heeft Uw raad ingestemd met de begroting van het ISWT 2015. U heeft ons daarbij 
meegegeven om een plan van aanpak op te stellen met betrekking tot een drietal onderwerpen: 

1. Verhogen uitstroom; 
2. Verlagen instroom; 
3. Verhogen maatschappelijke participatie uitkeringsgerechtigden. 

Daarnaast heeft de raad van de gemeente Aalten ons aanvullend meegegeven om in het plan van aanpak 
ook aandacht te besteden aan het terugdringen van de kosten van algemeen beheer. In deze brief 
informeren wij U over deze onderwerpen. 

Verhogen uitstroom en verlagen instroom 
Onze ambities met betrekking tot het verhogen van de uitstroom en het verlagen van de instroom in de 
uitkering, hebben wij vastgelegd in de notitie "Ambities terugdringen tekort Buig 2015". Deze notitie 
hebben wij op 25 maart 2015 aan Uw college van burgemeester en wethouders gezonden met het verzoek 
deze aan U voor te leggen. 
De notitie is mede opgesteld ten behoeve van een aanvraag voor een aanvullende uitkering van het Rijk 
over 2015. Een vereiste om voor deze aanvullende uitkering in aanmerking te komen is dat de 
gemeenteraden via hun colleges worden geïnformeerd over de analyse en de maatregelen die zijn 
genomen of zullen worden genomen om te komen tot een reductie van het te kort op het BUIG-budget 
(het budget waaruit de uitkeringen moeten worden betaald). Ondanks onze ambities slagen wij er in 2015 
niet in om binnen het BUIG-budget te werken. Op basis van onze ambities willen wij het verwachte 
tekort in 2015 van 2,3 miljoen terugbrengen naar 1,4 miljoen. Daarmee komt het tekort uit opl2% ten 
opzichte van het BUIG-budget. Daarbij gaan wij uit van 1,5 miljoen aan lagere lasten dan eerder begroot 
en 0,6 miljoen lager budget. 
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Verhogen maatschappelijke participatie uitkeringsgerechtigden 
De dienstverlening van het ISWI is er op gericht om alle uitkeringsgerechtigden naar vermogen deel te 
laten nemen aan de maatschappij. Afhankelijk van de mogelijkheden van de betreffende persoon zetten 
wij in op uitstroom naar werk, het verrichten van vrijwilligerswerk of deelname aan het verenigingsleven. 
Dat doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met werkgevers, maatschappelijke organisaties en 
de gemeenten. Door de bezuinigingen op de re-integratiebudgetten zijn wij echter genoodzaakt om keuzes 
te maken. Onze eerste prioriteit ligt bij het naar werk begeleiden van die mensen waarvoor dit ook een 
reële optie is. Dit is ook vastgelegd in de beleidsuitgangspunten. Dat houdt echter niet in dat wij verder 
niets doen. Tijdens de gesprekken met onze klanten informeren wij hen in de komende maanden 
actief over de voordelen van vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn wij op regionaal niveau en samen met de 
ambtenaren van de gemeente Oude IJsselstreek en Aalten aan het onderzoeken hoe we de tegen
prestatie vorm en inhoud kunnen geven. Binnen de gemeente Oude IJsselstreek is inmiddels een 
experiment opgestart, waarin medewerkers van de gemeente, vrijwilligers en medewerkers van het ISWI 
samenwerken om invulling te geven aan de tegenprestatie. 
Wij kiezen daarbij niet voor dwang, maar spreken mensen aan op hun talenten. 
Niet op basis van "u vraagt, wij draaien", maar vanuit een actieve stimulerende aanpak gebaseerd op het 
matchen van vraag en aanbod. 

Terugdringen kosten algemeen beheer 
De belangrijkste post binnen het product Algemeen Beheer is de salarissen. Deze stijgen in 2015 als 
gevolg van het feit dat er extra mankracht moet worden ingehuurd om de Participatiewet te 
implementeren, uitval van medewerkers te compenseren en vacatures tijdelijk op te vullen. Wij kiezen er 
voor om, gelet op alle ontwikkelingen, vacatures niet meer structureel in te vullen. De inhuur van 
tijdelijke krachten is in eerste instantie een dure oplossing, maar leidt op termijn tot besparingen. 
Wij verwachten eind 2015 geen beroep meer te hoeven doen op deze (dure) tijdelijke krachten. 
De Participatiewet is dan volledig geïmplementeerd en de liquidatie van het ISWI en de vereffening van 
het vermogen is dan afgerond. 

Onze directie wordt graag uitgenodigd om deze brief en de notitie "Ambities terugdringen BUIG 2015" 
nader toe te lichten. 
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Geachte leden van de gemeenteraad, 

In september heeft Uw raad ingestemd met de begroting van het ISWI 2015. U heeft ons daarbij 
meegegeven om een plan van aanpak op te stellen met betrekking tot een drietal onderwerpen: 

1. Verhogen uitstroom; 
2. Verlagen instroom; 
3. Verhogen maatschappelijke participatie uitkeringsgerechtigden. 

Daarnaast heeft de raad van de gemeente Aalten ons aanvullend meegegeven om in het plan van aanpak 
ook aandacht te besteden aan het terugdringen van de kosten van algemeen beheer. In deze brief 
informeren wij U over deze onderwerpen. 

Verhogen uitstroom en verlagen instroom 
Onze ambities met betrekking tot het verhogen van de uitstroom en het verlagen van de instroom in de 
uitkering, hebben wij vastgelegd in de notitie "Ambities terugdringen tekort Buig 2015". Deze notitie 
hebben wij op 25 maart 2015 aan Uw college van burgemeester en wethouders gezonden met het verzoek 
deze aan U voor te leggen. 
De notitie is mede opgesteld ten behoeve van een aanvraag voor een aanvullende uitkering van het Rijk 
over 2015. Een vereiste om voor deze aanvullende uitkering in aanmerking te komen is dat de 
gemeenteraden via hun colleges worden geïnformeerd over de analyse en de maatregelen die zijn 
genomen of zullen worden genomen om te komen tot een reductie van het te kort op het BUIG-budget 
(het budget waaruit de uitkeringen moeten worden betaald). Ondanks onze ambities slagen wij er in 2015 
niet in om binnen het BUIG-budget te werken. Op basis van onze ambities willen wij het verwachte 
tekort in 2015 van 2,3 miljoen terugbrengen naar 1,4 miljoen. Daarmee komt het tekort uit op 12% ten 
opzichte van het BUIG-budget. Daarbij gaan wij uit van 1,5 miljoen aan lagere lasten dan eerder begroot 
en 0,6 miljoen lager budget. 
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