Aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders
Van de Gemeente Brunssum
Lindeplein 1
6440AA BRUNSSUM

Datum:
Betreft:

oktober 2018
Advies Beleidsplan ISD BOL

Geacht college,
Aan de SMO-raad is ter advisering voorgelegd het beleidsplan ISD BOL 2019 – 2022.
Op de eerste versie van dit plan is door ons schriftelijk commentaar geleverd hetwelk op 6
september jl. onzerzijds op ambtelijk niveau is besproken. Dit heeft geleid tot een aantal
aanpassingen, welke zijn verwerkt in de versie van 12 september, welke op die dag door het
DB ISD BOL definitief is vastgesteld.
De SMO- raad heeft kunnen constateren dat in deze definitieve versie met haar opmerkingen
ruimschoots rekening is gehouden en kan u derhalve positief op het onderhavige beleidsplan
adviseren.
Een belangrijk punt van aandacht, waar wij u nog op willen wijzen, blijven de steeds maar
toenemende kosten van bewindvoering. Reeds in ons advies van december 2017 inzake het
hernieuwde minimabeleid hebben wij u gewezen op dit probleem en uw speciale attentie
hiervoor gevraagd.
Het doet ons deugd thans te kunnen constateren dat het van vele kanten benadrukken van
dit probleem heeft geleid tot aangekondigde wetswijzigingen, welke ertoe moeten leiden dat
de extreme bewindvoeringskosten meer beheersbaar kunnen worden.
Wij blijven u evenwel toch vragen deze kostenpost permanent met veel aandacht te volgen,
zodat de beschikbare budgetten weer meer kunnen toestromen naar de doelgroep waarvoor
ze zijn bedoeld.
Over de vorderingen op dit terrein verzoeken wij u, gezien het grote belang van deze
kostenbeheersing, ons eenmaal per kwartaal te rapporteren om samen met u te bezien of
de ingeslagen wegen resultaat opleveren of bijstelling behoeven.
Tot het geven van nadere toelichting zijn wij natuurlijk gaarne bereid.
Met vriendelijke groet, namens de SMO-Raad Brunssum,

Jan van Laanen, voorzitter
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Albert Houkes, secretaris

Jos Moonen, voorzitter
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