Oplegnotitie ISD BOL 2e bestuursrapportage 2018
Registratiekenmerk 855227
Gemeentebladnr. 2018/82

Rol van de raad
Door middel van de 2e Bestuursrapportage 2018 doet het Dagelijks Bestuur (DB) van ISD BOL verslag over de periode
januari tot en met juli 2018. Analoog aan de begroting geschiedt dit aan de hand van de beleidsthema's: bevorderen
uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Daarnaast wordt de bedrijfsvoering toegelicht. Omdat de
begroting 2018 al vroeg, in februari/maart 2017 is opgesteld, is tevens kritisch gekeken of bijstelling van de budgetten
noodzakelijk is. Dit aan de hand van de jaarrekening 2017, begroting 2018, het bedrijfsplan 2018 en het ISD BOL
Meerjarenbeleidsplan 2016-2018.
Context van het raadsvoorstel
Op grond van art. 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van ISD BOL (GR), wordt de voorlopig vastgestelde 2e
Berap 2018 ISD BOL aan de gemeenteraad toegezonden. Op grond van art. 23 lid 3 van de GR kunnen de raden van de
deelnemende gemeenten binnen 8 weken nadat de bestuursrapportage hen is toegezonden daartegen schriftelijk bezwaar
indienen bij het Algemeen Bestuur. De definitieve vaststelling van de 2e Bestuursrapportage 2018 zal samen met de
behandeling van eventuele bezwaren van de deelnemende gemeenten, worden geagendeerd voor de DB- en ABvergadering van respectievelijk 16 en 30 januari 2019.
Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen
Middels dit voorstel wordt uw gemeenteraad geadviseerd om:
1. Kennis te hebben genomen van de 2e Bestuursrapportage 2018 ISD BOL en in te stemmen met deze
begrotingswijziging;
2. Hiertoe bijgevoegde zienswijze richting ISD BOL te verzenden;
3. De verrekening van de 2e Bestuursrapportage 2018 ISD BOL bij afsluiting van het boekjaar mee te nemen in de
jaarafrekening;
4. De fictieve budgetten re-integratie en sociale werkvoorziening als onderdeel van het Participatiebudget te oormerken
conform vermeld in de septembercirculaire 2018: het fictieve budget re-integratie ad. €1.613.480,- te oormerken voor reintegratiedoeleinden voor de doelgroep Participatiewet en het fictieve budget sociale werkvoorziening ad. € 10.472.172,te oormerken voor de uitkeringen in het kader van de sociale werkvoorziening.
Financiële / personele / juridische gevolgen?
In paragraaf 9 van dit voorstel zijn de financiële gevolgen van de ISD BOL 2e bestuursrapportage 2018 vertaald naar de
gemeente Brunssum.
Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?
Ja, via de P&C cyclus van ISD BOL.
Is er een tijdpad bijgevoegd?
Het tijdpad betreft:
Collegevergadering: 30-10-2018
Commissievergadering: 27-11-2018
Raadsvergadering: 11-12-2017
DB ISD BOL: 16-01-2018
AB ISD BOL: 30-01-2018
Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?
Ja, er zijn 2 bijlagen toegevoegd:
- 852634: 2e bestuursrapportage 2018 ISD BOL;
- 856292: Zienswijze gemeenteraad.
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Raadsvoorstel
Collegeverg. d.d.
Registratiekenmerk
Gemeentebladnr.
Afdeling
Behandelvoorstelnr.
Portefeuillehouder
Onderwerp
Raadsverg. d.d.
Uiterlijke
beslisdatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

30 oktober 2018
855227
2018/82
Maatschappelijke ontwikkeling
855227
H. Janssen
ISD BOL 2e bestuursrapportage 2018
11 december 2018
(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,
Voorstel/ambtelijk advies
De Raad van de gemeente Brunssum;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2018, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL;
Besluit:
1. Kennis te hebben genomen van de 2e Bestuursrapportage 2018 ISD BOL en in te stemmen met deze
begrotingswijziging;
2. Hiertoe bijgevoegde zienswijze richting ISD BOL te verzenden;
3. De verrekening van de 2e Bestuursrapportage 2018 ISD BOL bij afsluiting van het boekjaar mee te nemen in de
jaarafrekening;
4. De fictieve budgetten re-integratie en sociale werkvoorziening als onderdeel van het Participatiebudget te oormerken
conform vermeld in de septembercirculaire 2018: het fictieve budget re-integratie ad. €1.613.480,- te oormerken voor reintegratiedoeleinden voor de doelgroep Participatiewet en het fictieve budget sociale werkvoorziening ad. € 10.472.172,te oormerken voor de uitkeringen in het kader van de sociale werkvoorziening.
3. Aanleiding
De uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wetten is door de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf,
opgedragen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL).
De 2e Bestuursrapportage ISD BOL 2018 is ontvangen op 3 oktober 2018.
Via deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het voorgenomen beleid, nieuwe
ontwikkelingen en financiële consequenties.
Op grond van art. 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van ISD BOL (GR), wordt de voorlopig vastgestelde 2e
Berap 2018 ISD BOL aan de gemeenteraad toegezonden. Op grond van art. 23 lid 3 van de GR kunnen de raden van de
deelnemende gemeenten binnen 8 weken nadat de bestuursrapportage hen is toegezonden daartegen schriftelijk bezwaar
indienen bij het Algemeen Bestuur. De definitieve vaststelling van de 2e Bestuursrapportage 2018 zal samen met de
behandeling van eventuele bezwaren van de deelnemende gemeenten, worden geagendeerd voor de DB- en ABvergadering van respectievelijk 16 en 30 januari 2019.
4. Probleemstelling
Door middel van de 2e Bestuursrapportage 2018 doet het Dagelijks Bestuur (DB) van ISD BOL verslag over de periode
januari tot en met juli 2018. Analoog aan de begroting geschiedt dit aan de hand van de beleidsthema's: bevorderen
uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Daarnaast wordt de bedrijfsvoering toegelicht. Omdat de
begroting 2018 al vroeg, in februari/maart 2017 is opgesteld, is tevens kritisch gekeken of bijstelling van de budgetten
noodzakelijk is. Dit aan de hand van de jaarrekening 2017, begroting 2018, het bedrijfsplan 2018 en het ISD BOL
Meerjarenbeleidsplan 2016-2018.
Onderstaand volgt een kort overzicht van de belangrijkste beleids- en cijfermatige conclusies. De financiële doorvertaling
van deze conclusies voor Gemeente Brunssum vindt u onder paragraaf 6 van dit voorstel.
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5. Doelen / beoogd resultaat
a. Wat willen we bereiken?
Uw gemeenteraad kennis te laten nemen van de 2e Bestuursrapportage ISD BOL 2018 en uw gemeenteraad te adviseren
om geen bezwaar te maken. De wijzigingen naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage 2018 ISD BOL zullen worden
verwerkt in de Brunssumse jaarstukken 2018. Tevens wordt een voorstel gedaan voor de oormerking van het
Participatiebudget 2019, conform de fictieve rijksoormerking.
b. Wat gaan we er voor doen?
Uw gemeenteraad aan het Algemeen Bestuur van ISD BOL aan te laten geven geen bezwaar te maken tegen de voorlopig
vastgestelde 2e Berap 2018.
Tevens wordt middels dit voorstel het Participatiebudget 2019 geoormerkt.
c. Hoe meten we of het resultaat bereikt is?
Indicator:
Participatiebudget incl. Werkdeel/re-integratiebudget
Gebundelde uitkering (BUIG/Inkomensdeel)
Uitstroom cliëntenaantal
Instroom cliëntenaantal
Bron:
P&C cyclus Gemeente Brunssum
P&C cyclus ISD BOL
Rijksbudgetten
6. Kaders
a. algemene beleidskaders (landelijk, provinciaal,lokaal)
Participatiewet
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Gemeentewet
b. autonoom beleid/taken in medebewind?
·
Gemeenteschappelijke Regeling ISD BOL
·
ISD BOL Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2016-2018
c. past het voorstel in de strategische visie?
Ja; binnen de pijler Brunssum Werkt! wordt er gekoerst op het op peil houden van de werkgelegenheid. Economische
ontwikkelingen worden in samenwerking met de gemeenten in Parkstad opgepakt; in de GR ISD BOL gebeurt dit met de
gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf. Voor het regionale arbeidsmarktbeleid wordt afstemming gezocht op
Parkstad-niveau.
Binnen de pijler Brunssum door en voor elkaar! een goed vangnet voor jong en oud die ondersteuning nodig hebben. Lukt
dat niet (volledig) op eigen kracht, dan helpen we hen (op maat) om binnen de mogelijkheden toch een
(maatschappelijke) bijdrage te kunnen leveren.
d. relatie met programmabegroting?
- programma: Programma 2 Brunssum, een hechte en zorgzame samenleving van actieve burgers!
- beleidsveld: 'Werk & Participatie' en 'Inkomen, armoede en schulden'.
e. Overige financiële en beleidsmatige aspecten:
De meerwaarde van samenwerking binnen de gemeenschappelijke regeling ISD BOL is nog aanwezig. Echter, gezien de
wens om een integrale toegang sociaal domein te ontwikkelen en de professionalisering van Betere Buren, ligt het in de
lijn der verwachtingen dat de rol van ISD BOL zal veranderen: de focus zal steeds meer komen te liggen op
inkomensverstrekking (inclusief minimaregelingen). We kunnen deze ontwikkelingen duiden als onderdeel van de
transformatie binnen het sociale domein. We zien soortgelijke ontwikkelingen binnen onze partnergemeenten in de GR
ISD BOL, Landgraaf en Onderbanken. Desalniettemin dragen de gestelde doelen van ISD BOL momenteel zeker bij aan
de bestuurlijke ambities van gemeente Brunssum. Denk hierbij aan het realiseren van uitstroom, het beperken van
instroom en alle activiteiten rondom maatschappelijke participatie.
Daarnaast speelt er ook nog het uittreden van Onderbanken uit de GR ISD BOL.
7. Argumenten / overwegingen
Door middel van de 2e Bestuursrapportage 2018 doet het Dagelijks Bestuur (DB) van ISD BOL verslag over de periode
januari tot en met juli 2018. Analoog aan de begroting geschiedt dit aan de hand van de beleidsthema's: bevorderen
uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Daarnaast wordt de bedrijfsvoering toegelicht. Omdat de
begroting 2018 al vroeg, in februari/maart 2017 is opgesteld, is tevens kritisch gekeken of bijstelling van de budgetten
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noodzakelijk is. Dit aan de hand van de jaarrekening 2017, begroting 2018, het bedrijfsplan 2018 en het ISD BOL
Meerjarenbeleidsplan 2016-2018.
Onderstaand volgt een kort overzicht van de belangrijkste beleids- en cijfermatige conclusies. De financiële doorvertaling
van deze conclusies voor Gemeente Brunssum vindt u onder paragraaf 6 van dit voorstel.
Algemeen
De verantwoording in de 2e Bestuursrapportage 2018 van ISD BOL (verder: 2 e Berap 2018) is gebaseerd op het
Bedrijfsplan 2018 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting gevolgd wordt. Het Bedrijfsplan 2018 is
de uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2016-2018 en de vastgestelde programmabegroting 2018.
Klantaantallen
Over 5 jaar wordt gestreefd door een betere inzet van de gehele uitstroomketen (ISD BOL - gemeentelijke
mensontwikkelbedrijven - WSP Parkstad) naar een afname van de cliëntaantallen van 10%. Dat betekent dat voor de
jaren 2018 t/m 2022 wij een jaarlijkse daling van 2% op de cliëntaantallen willen realiseren.
Brunssum
PW
Brunssum
IOAW
Brunssum

Realisatie 2017
-3,62%
842
+1,03%
37

2018
-2,00%
827
-2,00%
36

2019
-2,00%
812
-2,00%
35

2020
-2,00%
797
-2,00%
34

2021
-2,00%
782
-2,00%
33

2022
-2,00%
767
-2,00%
32

Bij de realisatie tot 31 juli 2018 zien we dat ISD BOL voor ligt op de doelstellingen voor 2018:
- PW:
807 cliënten = -4,16%
- IOAW: 32 cliënten = -13,51%
Maatschappelijke participatie
Naast het uitvoeren van de minimaregelingen (zoals de collectieve ziektekostenverzekering en de individuele
inkomenstoeslag) vallen hier ook de kosten voor bewindvoering onder. Bij de uitgaven aan de minimaregelingen zien wij
het effect van het onderbrengen van de uitvoering van de kindregelingen bij de Stichting Leergeld. De uitgaven voor
maatschappelijke participatie nemen dan ook af. Hiermee is in de begroting rekening gehouden.
De uitgaven voor het minimabeleid worden ook in 2018 nauw gemonitord.
Bedrijfsvoering
Het aandeel van de gemeenten in de kosten van bedrijfsvoering is gestegen ten opzichte van de begroting na de 1e Berap
2017. Deze kostenstijging wordt veroorzaakt door een toename van de kosten voor arbodienstverlening, automatisering
en facilitaire dienstverlening. Een andere wijziging in de bedrijfsvoeringskosten betreffen de kosten voor de uitvoering
van de regeling TCG door ISD BOL. Dit heeft echter geen effect op de bijdrage van de gemeenten.
Conclusies
Met een verlaging van 4,16% van het cliëntenbestand, ligt ISD BOL voor op de doelstelling voor 2018 (-2%). In de P&Ccyclus van ISD BOL wordt dit echter niet in de lopende begroting aangepast. Dit zorgt er voor dat er door de gemeente
Brunssum op het I-deel € 579.778 bijgeraamd moet worden, terwijl waarschijnlijk uiteindelijk deze bijraming niet
noodzakelijk blijkt.
Wat verder opvalt is dat de uitgaven voor maatschappelijke participatie blijven stijgen. Dit zijn veelal open-eind
regelingen, waarvan het gebruik gestimuleerd wordt.
Tot slot zien we wederom een stijging van de bedrijfsvoeringskosten. Deze worden veroorzaakt door een stijging van de
kosten van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeente Brunssum en Landgraaf.
8. Advies
Er wordt geadviseerd om in te stemmen met de voorliggende beslispunten ten aanzien van de 2e Berap ISD BOL 2018
met de daarin opgenomen begrotingswijzigingen, alsook met de voorgestelde oormerking van het Participatiebudget
2019. Uw zienswijze op de 2e Berap kan middels bijgevoegde concept uitgaande brief aan ISD BOL kenbaar worden
gemaakt.
9. Aanpak / uitvoering
a. financiële gevolgen en dekking
Onderstaand wordt de 2e Berap 2018 vertaald naar de gevolgen voor onze gemeentelijke financiële huishouding:
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ISD BOL 2e Berap 2018
Werkdeel ISD BOL
€ 1.048.560
Kinderopvang
€
61.500
Bijdrage gem. I-deel incl. BBZ, IOAW, IOAZ € 12.678.689
Maatschappelijke participatie
€ 2.962.932
Bedrijfsvoering
€ 1.323.080
Subtotaal

Eigen begroting
€ 1.045.256
€
24.850
€ 12.098.911
€ 2.745.599
€ 1.186.070

Saldo/ruimte
-€ 3.304
-€ 36.650
-€ 579.778
-€ 217.333
-€ 137.010
-€ 974.075

Werkdeel ISD BOL
Het Participatiebudget omvat vanaf 2015 enerzijds het re-integratiebudget (het voormalige Werkdeel) en anderzijds het
budget voor de subsidiering van de Sociale Werkvoorziening (SW). De gemeenteraad heeft het re-integratiebudget voor
2018 vastgesteld op ad. €1.613.560,- Van dit voorlopige budget is €500.000,- geoormerkt voor Betere Buren. Daarnaast
wordt in 2018 nog €25.000,- besteed aan het project Perron 045 van het CMWW, €20.000 t.b.v. aanvullende reintegratietrajecten in te zetten vanuit Betere Buren en €20.000 voor gedeeltelijke dekking van de exploitatiekosten van
het WSP Parkstad. Het resterende budget ad. €1.048.560 is geoormerkt voor de re-integratieactiviteiten van ISD BOL en
geldt tevens als budgetplafond. Het benodigde re-integratiebudget blijft in de 2e Berap 2018 gelijk aan hetgeen
aangegeven in de 1e Berap 2018.
Kinderopvang
In de 1e Berap 2018 ISD BOL zijn de kosten kinderopvang op €60.400 geraamd. Deze prognose wordt in de 2 e Berap
2018 ISD BOL naar boven bijgesteld naar €61.500. Het gemeentelijke budget bedraagt na bijstelling n.a.v. de 1 e Berap
2018 ISD BOL €24.850. Daadwerkelijke afrekening vindt plaats aan het eind van het boekjaar. Het betreft hier de kosten
voor kinderopvang waarbij een Sociaal Medische Indicatie (SMI) is afgegeven.
Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ
Bij voorlopige beschikking van de budgetten SZW werd de voorlopige gebundelde uitkering 2018 (het Inkomensdeel of
BUIG-budget) voor Gemeente Brunssum gesteld op €11.850.026. Na bijstelling n.a.v. de 1 e Berap 2018 ISD BOL
bedraagt de bijdrage van de gemeente Brunssum I-deel €11.850.026.
Uit de 2e Berap 2018 ISD BOL blijkt de bijdrage van de gemeente Brunssum in het I-deel €12.678.689 te bedragen.
Hierdoor dient er een extra bijdrage vanuit de gemeente van €579.778 geraamd te worden.
Hierbij is de prognose van ISD BOL gebaseerd op een afname van het cliëntenbestand met 2%. Zoals eerder aangegeven
heeft ISD BOL tot 31 juli 2018 een afname van 4,16% weten te realiseren.
Maatschappelijke participatie
In de 2e berap 2018 zijn de uitgaven voor maatschappelijke participatie hoger dan geraamd. In de 2 e Berap 2018 ISD
BOL worden de kosten maatschappelijke participatie voor Brunssum geraamd op €1.323.080. In de gemeentelijke
begroting is een bedrag opgenomen van € 1.186.070. Een tekort van €137.010. De stijging wordt met name veroorzaakt
door hogere uitgaven voor de collectieve ziektekostenverzekering, individuele inkomenstoeslag en de kosten van
bewindvoering.
Bedrijfsvoering
Middels de 1e Berap ISD BOL 2018 zijn de bedrijfsvoeringskosten naar boven bijgesteld. Destijds is door uw
gemeenteraad besloten om deze verhoging uit de reserve sociaal domein te dekken. In de 2 e Berap ISD BOL zijn de
bedrijfsvoeringskosten gestegen, van €2.866.427 naar €2.938.067, een plus van €71.640.
De stijging wordt veroorzaakt door stijging in de tarieven van de DVO Landgraaf (automatiseringskosten) en de DVO
Brunssum (huisvesting en kantoor).
Subtotaal
Door de ophoging van de reserve sociaal domein is er voldoende budget in deze reserve beschikbaar in de gemeentelijke
begroting, waardoor dekking voor het extra tekort aanwezig is.
De wijzigingen naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage 2018 ISD BOL zullen worden verwerkt in de Brunssumse
jaarstukken 2018.
Participatiebudget 2019
Het Participatiebudget maakt deel uit van de 'integratie-uitkering Sociaal Domein' van het gemeentefonds. In het
Participatiebudget zit dus geld waarmee gemeenten mensen die een beroep doen op de Participatiewet naar werk
begeleiden. Ook kunnen gemeenten met geld uit het Participatiebudget mensen betalen die vallen onder de oude Wsw-
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regeling. Gemeenten ontvangen in dit kader ook geld voor de nieuwe doelgroepen. Dat zijn mensen met een
arbeidsbeperking die wel mogelijkheid hebben om te werken. In het verleden ontvingen deze mensen een Wajonguitkering. In de meicirculaire 2018 is aangegeven dat het Participatiebudget voor gemeente Brunssum in 2019
€12.085.652,- bedraagt. Middels dit voorstel wordt geadviseerd om voor volgend jaar de fictieve budgetten re-integratie
en SW als onderdeel van het Participatiebudget te oormerken conform vermeld in de meicirculaire 2018: het fictieve
budget re-integratie ad. € 1.613.480,- te oormerken voor re-integratiedoeleinden voor de doelgroep Participatiewet en het
fictieve budget SW ad. € 10.472.172,- te oormerken voor de uitkeringen in het kader van de sociale werkvoorziening.
b. Risico's
ISD BOL bouwt geen weerstandvermogen op. Financiële risico's ten aanzien van de programmakosten worden afgedekt
door de aan de ISD BOL verbonden partijen. Hierom zijn de reserves en voorzieningen ondergebracht bij de drie BOLgemeenten. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de gemeenten om de gevormde reserves en voorzieningen in stand
te houden en in relatie tot de potentiële risico's aan te passen. ISD BOL heeft wel een post voor onvoorziene uitgaven ten
bedrage van €24.434 opgenomen in de begroting.
Verder te benoemen financiële risico's zijn:
Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG)
De ontwikkeling van het BUIG-budget voor de komende jaren is onduidelijk in relatie tot het nieuw ingevoerde
verdeelmodel en niet op voorhand te calculeren. De batenkant van het inkomensdeel blijft om deze reden onzeker en dus
risicovol. Wat betreft de lastenkant is er sprake van een openeindregeling. Bij financiële tegenvallers heeft Gemeente
Brunssum de mogelijkheid om een beroep te doen op een vangnetuitkering (VU).
Risico's ten aanzien van de bedrijfsvoering van ISD BOL:
Ontwikkeling WSP Parkstad & Betere Buren
Door de ontwikkeling WSP Parkstad en de verdere doorontwikkeling van Betere Buren zullen er taken en
verantwoordelijkheden die nu bij ISD BOL liggen verschuiven of verplaatsen.
Fusie Onderbanken, Nuth en Schinnen
De gemeentelijke fusie tussen Onderbanken, Nuth en Schinnen heeft gevolgen voor de GR ISD BOL. Deze worden
momenteel inzichtelijk gemaakt en zijn onderwerp van gesprek met de nieuwe fusiegemeente Beekdaelen.
Bezuinigingen
De afgelopen jaren heeft ISD BOL een aantal bezuinigingsronden gehad. De budgetten kwamen daardoor steeds meer
onder druk te staan.
Voor de invoering van de Participatiewet werd intensief ingezet op de begeleiding richting arbeidsmarkt van jongeren en
kansrijken. De andere doelgroepen werden niet of minder intensief begeleidt. De Participatiewet vergt begeleiding van
álle cliënten. ISD BOL ziet daardoor een toenemende werkdruk.
Dit maakt dat steeds opnieuw een overweging moet worden gemaakt welke taken wel worden opgepakt en welke taken
niet.
Wetgeving en verantwoording
De uitvoering van de Partcipatiewet en aanverwante regelingen is gebaseerd op de wet. De rechtmatigheid van
de verstrekte uitkeringen is van groot belang. De verantwoording van de uitvoering van de PW is gebaseerd op strikte
regels. Zowel de financiële verantwoording aan het Rijk als de verantwoording van de aantallen aan het CBS bepalen,
gezien de opbouw van het budget van het inkomensdeel, de basis van het te ontvangen budget van het inkomensdeel in de
toekomst.
Transitievergoeding
Conform de wet werk en zekerheid dienen werkgevers een transitievergoeding te verstrekken aan medewerkers waarvan
het contract niet verlengd wordt en aan de voorwaarden voor de vergoeding voldoen. Deze kosten worden door ISD BOL
doorberekend aan de deelnemende gemeenten.
c. Tijdpad
Collegevergadering: 30-10-2018
Commissievergadering: 27-11-2018
Raadsvergadering: 11-12-2017
DB ISD BOL: 16-01-2018
AB ISD BOL: 30-01-2018
d. Communicatie
Op grond van de GR ISD BOL kan de gemeenteraad bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL schriftelijk bezwaar maken
tegen de voorlopig vastgestelde 2e berap 2018 van ISD BOL. Hiervoor is geen aanleiding en u wordt geadviseerd daar
van af te zien.
Dit wordt middels bijgaande brief aan het AB van ISD BOL kenbaar gemaakt.
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10. Bijlagen
- 852634: 2e bestuursrapportage 2018 ISD BOL;
- 856292: Zienswijze gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders,
wnd. burgemeester.
secretaris.
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Raadsbesluit
Gemeenteblad nr.
: 2018/82
Afdeling
: Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 855227

De Raad van de gemeente Brunssum;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2018, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL;
Besluit:
1. Kennis te hebben genomen van de 2e Bestuursrapportage 2018 ISD BOL en in te stemmen met deze
begrotingswijziging;
2. Hiertoe bijgevoegde zienswijze richting ISD BOL te verzenden;
3. De verrekening van de 2e Bestuursrapportage 2018 ISD BOL bij afsluiting van het boekjaar mee te nemen in de
jaarafrekening;
4. De fictieve budgetten re-integratie en sociale werkvoorziening als onderdeel van het Participatiebudget te oormerken
conform vermeld in de septembercirculaire 2018: het fictieve budget re-integratie ad. €1.613.480,- te oormerken voor reintegratiedoeleinden voor de doelgroep Participatiewet en het fictieve budget sociale werkvoorziening ad. € 10.472.172,- te
oormerken voor de uitkeringen in het kader van de sociale werkvoorziening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,
voorzitter.
griffier.
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