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Geachte raads- en burgerleden,
Op 1 januari 2017 fuseren de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot de nieuwe gemeente
Meierijstad. Twee van deze gemeenten, Schijndel en Veghel, zijn deelnemer binnen de
Gemeenschappelijke Regeling ISD Optimisd.
De fusiewerkgroep Participatie heeft zich gebogen over de vormgeving van de dienst Sociale zaken van
Meierijstad. Uit de drie opties die er zijn:
1. Samenwerken in een gemeenschappelijke regeling (GR).
2. Integreren van de sociale dienst in de eigen ambtelijke organisatie.
3. Het uitbesteden van taken met een dienstverleningsovereenkomst (DVO).
geeft de werkgroep het advies aan de stuurgroep om te kiezen voor optie 2.
Het advies wordt op 8 september a.s. aan de stuurgroep Meierijstad voorgelegd. Middels een schrijven
van 23 juli jl. zijn alle betrokken gemeenten als ook ISD Optimisd op de hoogte gesteld van dit advies.
Omdat ISD Optimisd onze uitvoerder van Sociale zaken is, is ook de gemeente Boekel van deze
ontwikkeling op de hoogte gesteld.
In de bijlage is de brief van de fusiegemeente Meierijstad opgenomen.
De oprichting van een eigen Sociale dienst Meierijstad, het uittreden van Schijndel en Veghel uit de
Gemeenschappelijke Regeling en daarmee mogelijk de liquidatie van de ISD Optimisd heeft gevolgen
voor de uitbesteding van Sociale zaken Boekel aan ISD Optimisd.
Een verandering in de samenwerking was voorzien en is voor het college aanleiding geweest om per
2016 niet toe te treden tot de GR ISD Optimisd maar de wens uit te spreken het contract nog voor 1 jaar
te verlengen. De opties voor 2017 worden opgepakt zodra er meer bekend is over de gevolgen voor ISD
Optimisd als de mogelijkheden met de Sociale dienst Meierijstad.
Wij volgen de ontwikkelingen en houden uw raad hiervan op de hoogte.
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