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Onderwerp : Plan van aanpak ISWI 'Ambities terugdringen tekort BUIG 2015'

Voorgestelde beslissing:

1. Instemmen met het plan ‘Ambities terugdringen tekort BUIG 2015’. 

Aanleiding

In september 2014 heeft u ingestemd met de begroting 2015 van het ISWI. Aan het ISWI is de opdracht 
gegeven 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

Het ISWI heeft een plan van aanpak geschreven waarin een 11-tal acties worden genoemd die in totaal een 
kostenbesparing van € 900.000 moet opleveren.

Het plan van aanpak is vooral geschreven vanuit een ‘going-concern’ situatie. Gezien de situatie, liquidatie 
per 1-1-2016, is de vraag in hoeverre de acties en besparingen in 2015 haalbaar zijn.

Zie de bijlage voor het plan van Aanpak. Deze is op 30 april ter kennisgeving aangenomen in de 
gemeenteraad, via het agendapunt externe vertegenwoordigingen. 

Wat wordt met beslissing bereikt
 De instemming van de gemeenteraad geeft het verbeterplan een formele status, die noodzakelijk is 

voor de indiening van een aanvraag IAU/ MAU.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 De genoemde maatregelen moeten leiden tot een besparing van ca. € 900.000,=. 
De 11 maatregelen die worden ingezet zijn ambitieus, maar noodzakelijk. Het belangrijkste doel is 
om de organisatie effectiever te laten functioneren. Als de hele bezuiniging gehaald wordt, blijft er 
nog altijd een tekort op de begroting 2015 over.

1.2 De instemming door de gemeenteraad is noodzakelijk om een aanvraag in te kunnen dienen voor 
een Incidenteel Aanvullende Uitkering.
Eén van de belangrijke componenten die worden beoordeeld bij een IAU-aanvraag is welke 
verbeteringen zijn doorgevoerd om een zo klein mogelijk tekort te realiseren. Daarbij is van belang of 
de gemeenteraad zijn instemming gegeven heeft aan de opgestelde plannen.  

Kanttekeningen
a. De meeste van de geformuleerde verbeteringen leveren op termijn besparingen op. De komende 

maanden zal de focus (ook) liggen op de liquidatie van het ISWI. De aandacht voor de 
verbeterplannen is daardoor lager dan deze zou moeten/kunnen zijn. 

Uitvoering

Planning
 Collegebesluit 7 juli 2015
 Raadsrotonde 10 september 2015
 Raadsbesluit 24 september 2015.





Communicatie/participatie
Na besluitvorming wordt het bestuur van het ISWI schriftelijk op de hoogte gesteld van het raadsbesluit. 

Evaluatie/verantwoording
Het ISWI verzoeken om in oktober de eerste resultaten van het verbeterplan te rapporteren.  

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: ……………………….

□ …………………………………………………………


