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 Maatschappij Marija Scheeve Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\3288  

B&W-besluit   07-08-2012 

Informatiebijeenkomst  

Voorronde    

Raad    30-08-2012 

Agendanummer   16f     

 

Onderwerp:  

Begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2012-I 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Geen zienswijze in te dienen over bijgevoegde begrotingswijziging. 

2. In te stemmen met begrotingswijziging nr. 14.  

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Wet Werk en Bijstand (Wwb) 

Wet inkomensondersteuning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers 

en Wet inkomensondersteuning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen(Ioaw/Ioaz) 

Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek 

Begroting 2012 ISD Bollenstreek 

 

 

Inleiding: 

Uit de 1e marap van de ISD Bollenstreek blijkt dat de kosten voor het programma 

Inkomen over 2012 hoger uitvallen dan begroot. Het DB van de ISD stelt daarom voor 

de begroting hieraan aan te passen. 

 

Argumenten: 

1.1. Aanzienlijke toename van het aantal cliënten 

 

De overschrijding op het programma Inkomen is rechtstreeks terug te leiden tot de 

aanzienlijke toename van de cliëntenaantallen bij de Wwb en Ioaw/Ioaz in 2012.  

De ISD ziet een stabilisatie van het cliëntenaantal en denkt dat het hoogste aantal 

cliënten nu is bereikt. Echter de ISD kan hierover geen gedegen voorspelling doen, 

omdat verschillende factoren een negatieve rol kunnen spelen, denk aan de 

ontwikkeling van de (wereld)economie, de veranderingen in het politieke landschap, 

bezuinigingen, ontwikkeling in Europa en de recessie. 
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1.2. Hillegom moet € 209.801 extra betalen. 

 

Door de toename van het aantal cliënten verwacht de ISD € 964.841nodig te hebben 

om alle uitkeringen te betalen. Hillegom moet hiervan € 209.801 opbrengen. De rest 

van het bedrag wordt gedekt door de andere ISD gemeenten. 

 

1.3.  Hillegom ontvangt € 377.995 meer van het Rijk om de uitkeringen te betalen. 

 

Door de recessie zijn in Nederland meer uitkeringsgerechtigden. Alle gemeenten 

ontvangen meer geld vanuit het Rijk om het grotere aantal uitkeringen te betalen. 

Hillegom krijgt € 377.995 meer budget en komt op een totaal bedrag van  

€ 2.361.511 voor 2012. 

 

1.4. Hillegom houdt na de begrotingswijziging van de ISD € 168.194 over. 

 

Zoals hierboven stond geschreven vraagt de ISD na de 1e marap van Hillegom  

€ 209.801. Dat is een lager bedrag dan Hillegom krijgt vanuit het Rijk om de 

uitkeringen te betalen, € 377.995. Het gevolg is dat Hillegom geld overhoudt: 

 € 377.995 - € 209.801 = € 168.194. 

 

Communicatie/Participatie: 

n.v.t. 

 

Urgentie: 

De vergadering van het algemeen bestuur vindt plaats op 29 oktober 2012. Voor die 

datum kunt u uw zienswijze bekend maken.  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Raadsvoorstel en-besluit dd 15-06-2011 

Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 245 
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