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Algemeen 

In artikel 42 van de (nieuwe) Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek (verder GR) 

is vastgesteld dat de gemeenteraden meer sturing kunnen geven aan de GR, het 

opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.i  

 

De gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders geven de GR opdracht 

bepaalde taken voor het komende (begrotings)jaar uit te voeren. Deze opdracht wordt 

verwerkt in het uitvoeringsplan bestuursopdracht. De gemeenteraden stellen de kaders 

vast en geven aan wat zij belangrijk vinden. Het college vertaalt dit in een concrete 

opdracht aan de GR. 

 

De procedure was dat de ISD een conceptbegroting maakt, waarover de raden hun 

gevoelens konden uiten. Het algemeen bestuur van de GR stelde de begroting daarna 

vast. De ervaring was en is dat de raden aan de voorkant nauwelijks input kunnen 

leveren en pas achteraf, al dan niet via de rekenkamercommissie, hun (on)genoegen 

over de uitvoering kunnen geven. Met de nieuwe procedure wordt getracht de invloed 

van de raden verder naar voren te halen. 

 

Mogelijke onderwerpen die in de opdrachtformulering meegenomen kunnen worden 

Hieronder worden een aantal onderwerpen genoemd, die een grote financiële of 

maatschappelijke impact kunnen hebben. 

 

1. Re-design van het huidige minimabeleid 

 

Jaren geleden is geconstateerd dat er een grote onderbenutting van de middelen was. 

Hierop is actie ondernomen en de laatste jaren is er sprake van overschrijding van de 

budgetten in de ISD-begroting. 

Ervaart de raad deze structurele overschrijding als een probleem? 

 

De laatste jaren wordt een grotere groep burgers met een minimuminkomen bereikt. 

De verwachting is dat dit aantal de komende jaren toeneemt, als gevolg van de 

recessie.  
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De vraag is of een ruimhartig minimabeleid niet belemmerend werkt door het ontstaan 

van de armoedeval. Als mensen meer verdienen, komen zij niet meer in aanmerking 

voor het minimabeleid.  

 

Gedacht kan worden aan een minimabeleid gericht op mensen waarvan objectief is 

vastgesteld dat zij niet kunnen werken. Voorkomen dat deze groep in een sociaal 

isolement belandt door het bevorderen van maatschappelijke participatie.  

Aan de andere kant kan het minimabeleid ingeperkt worden voor mensen die 

onvoldoende inzet tonen om aan het werk te gaan, terwijl zij dit wel moeten. Mensen 

die er juist alles aan doen om zo snel mogelijk geheel of gedeeltelijk uit de uitkering te 

raken, kunnen extra bijdragen krijgen als beloning voor hun inzet. Onder het huidige 

minimabeleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die bewust hun 

(arbeids)verplichtingen ontduiken en zij die er hard aan werken.  

Het minimabeleid kan zich ook richten op kinderen, zodat zij niet de dupe worden als 

hun ouders geen inzet tonen of niet in staat zijn om uitkeringsafhankelijk te worden. 

 

2. Handhaving 

 

Staatssecretaris De Krom zet hard in op handhaving, een bekend fenomeen in tijden 

van recessie. Hoever moet de ISD gaan met de handhaving, het debiteurenbeleid en het 

maatregelenbeleid? 

 

De raden hebben op eerdere momenten al aangegeven alleen diegenen een uitkering 

te willen verstrekken die er recht op hebben. Het is mogelijk om een harder beleid te 

voeren. Zorgen voor een nog hogere drempel om een uitkering of vergoeding aan te 

vragen. Strenge controle van bewijsstukken, al dan niet vergezeld van huisbezoeken. 

Het is ook mogelijk om het vertrouwen in de burger uit te spreken en minder controle 

(en dus budget) te zetten op de aanvragen. Met het risico dat bij een eenvoudige 

aanvraagprocedure meer mensen misbruik van de situatie kunnen maken. 

 

Binnen de huidige formatie van de ISD wordt het maximale gedaan om misbruik tegen 

te gaan, onder andere door het gebruik van social media. De burger maakt ook steeds 

slimmer gebruik van moderne technieken en het is reëel te veronderstellen dat er 

misbruik verborgen blijft. Een specifieke handhaver (naast de beperkte inzet van de 

sociale recherche) kan dit inperken of voorkomen. De kosten die gepaard gaan met 

deze inzet kunnen ‘terugverdient’ worden door het voorkomen van onrechtmatig 

gekregen uitkeringen. 

 

Het debiteurenbeleid kan gericht zijn op het tot op de laatste cent met alle oorbare 

middelen terugvorderen van ten onrechte ontvangen geld via uitkering of andere 

regelingen. Of de vordering kwijtschelden na, bijvoorbeeld, 36 maanden trouwe 

terugbetaling. Met deze laatste optie blijven de uitvoeringskosten binnen de perken. 
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Hetzelfde geldt voor het maatregelenbeleid. Hoever zijn de raden bereid om gebruik te 

maken van de wettelijke mogelijkheden om klanten zelfs voor de duur van enkele 

maanden uit te sluiten van het recht op bijstand? 

 

3. Indicering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in relatie tot 

arbeidscapaciteit en arbeidspotentieel 

 

Het huidige beleid indiceert zoveel uren hulp bij het huishouden toe als op grond van 

de beperkingen nodig zijn om een schoon en leefbaar huis te hebben.  

 

Er zijn situaties denkbaar dat burgers met beperkingen nog wel enige taken in huis 

kunnen doen, maar vanwege betaald werk buitenshuis niet toekomen aan die 

specifieke huishoudelijke taken. Dit kan er toe leiden dat mensen, zeker wanneer er 

geen mantelzorgers in de buurt zijn, hun werk moeten stoppen en in een 

uitkeringsituatie komen. 

 

Hoe staan de raden tegenover het idee om bij de gekantelde indicatiestelling specifiek 

te kijken naar wat iemand nodig heeft om te kunnen blijven werken? 

 

4. Wederkerigheid 

 

Op grond van de aangescherpte Wet werk en bijstand (Wwb) en straks de Wet werken 

naar vermogen (Wwnv) zijn mensen die een beroep doen op de bijstand verplicht daar 

iets voor terug te doen. Gedacht kan worden aan collectief sneeuwruimen, koffie 

schenken in bejaardenhuizen of het opzetten van klussendiensten (mensen verrichten 

klusjes voor bijvoorbeeld Wmo-klanten die het niet kunnen betalen en daarom niet 

laten doen). De wederkerigheid moet niet tot verdringing op de arbeidsmarkt leiden.  

 

Hoe ver wil de raad gaan in het realiseren van de wederkerigheid? 

Welke rol ziet de raad voor het Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf hierin? 

  

5. Re-integratie 

 

De Rijksoverheid is van mening dat de door het UWV, de SW-bedrijven en gemeenten 

uitgevoerde re-integratieactiviteiten heel veel geld kosten, zonder dat daar voldoende 

resultaten tegenover staan. Dit is een van de redenen dat er de komende jaren zeer 

fors (afname met ruim 60%) op de re-integratie wordt bezuinigd.  

Aan de andere kant krijgen gemeenten, met de komst van de Wwnv, nieuwe mensen te 

bedienen. Mensen die voorheen in aanmerking kwamen voor een Wajong1-uitkering of 

een SW-plek. De uitdaging is meer mensen met minder geld bedienen.  

                                           
1
 Wet werk en arbeidsondersteuning jong gehandicapten 
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Het beschikbare re-integratiebudget kan ingezet worden voor mensen die aan de 

bovenkant van de arbeidsmarkt staan en met een klein zetje weer volledig kunnen 

participeren. Of voor mensen die gedeeltelijk kunnen werken met loondispensatie. Of 

aan mensen die heel ver van de arbeidsmarkt af staan en ondersteunt moeten worden 

in maatschappelijk participeren, zodat zij op langere termijn aan het werk kunnen? 

 

6. Evaluatie Huishoudtoets/gezinsinkomen Wwb/Wwnv 

 

Vanaf 1 januari 2012 geldt de zogenaamde huishoudtoets/gezinsinkomen. De 

inkomens van iedereen in het huishouden wordt meegenomen in de beoordeling of de 

aanvrager in aanmerking komt. Als er kinderen of partner zijn die verdienen wordt dit 

meegenomen. 

 

De verwachting is dat er vele huishoudens zijn die door die regeling niet langer een 

uitkering zullen ontvangen. De consequenties hiervan zijn nu nog niet te overzien: 

leidt het tot GBA-fraude (je kinderen laten uitschrijven, maar die wonen nog wel bij de 

ouders) of leidt het tot een toename van armoede of een lagere participatie.  

 

Het lijkt verstandig om de nieuwe regeling in 2013 te evalueren. 

 

7. Schuldhulpverlening 

 

Gemeenten zijn, ook zonder de kaderwet die in aantocht is, volop in de mogelijkheid 

om de uitvoering naar eigen inzicht in te kleden. Belangrijke beslispunten voor de 

raden zijn: willen we alle klanten helpen en zo ja, willen we ze allemaal na drie jaar 

schuldenvrij hebben? 

 

Met de voortdurende slechte economische situatie is nu al zichtbaar dat het beroep op 

de gemeenten voor schuldhulpverlening alleen maar zal toenemen, zonder dat de 

budgetten gaan stijgen. De keuze om iedereen te helpen, gaat betekenen dat de 

wachtlijst toeneemt of een toename van de formatie.  

Een andere mogelijkheid is kiezen voor werken met klantprofielen, hierover wordt de 

raad gelijktijdig met het rekenkamerrapport over de schulhulpverlening, uitvoeriger 

geïnformeerd. Aan de voorkant wordt beoordeeld of mensen voldoende gemotiveerd 

zijn om iets aan hun schulden te doen. Mensen die onvoldoende gemotiveerd zijn, 

worden dan niet geholpen. Met het gevolg dat zij met grote schulden blijven zitten en 

er meer huisuitzettingen komen. 

 

8. Eigen bijdrage Wmo 

 

De andere ISD-gemeenten hebben naast een eigen bijdrage voor de hulp bij het 

huishouden, een eigen bijdrage voor de andere voorzieningen ingevoerd. Mogelijk is 
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het interessant om dit te evalueren. Is er een afname van het aantal aanvragen, worden 

er meer voorzieningen ingenomen en is er een stijging van de inkomsten door de 

eigen bijdrage?  

Welke invloed heeft de invoering gehad op de maatschappelijke participatie? Zijn 

mensen minder mobiel geworden en sociale activititeiten laten vallen? Dit alles in het 

licht van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht om de mogelijkheden 

(mantelzorgers, familie, vrienden etc.) die er zijn in te schakelen. 

 

 

 

 

 

                                           

i Artikel 42 lid 1: 

“Op basis van het door de raad vastgestelde beleid (kaderstelling) formuleren de 

afzonderlijke colleges voor 1 juli voorafgaande op het eerstvolgende 

begrotingsjaar de opdracht aan het samenwerkingsverband (de ISD) voor het 

betreffende begrotingsjaar.”  

Artikel 42 lid 2:  

“Het dagelijks bestuur stelt, uiterlijk op 1 mei voorafgaande aan het begrotingsjaar 

waarop het betrekking heeft, het programmaplan op, dat onderdeel uitmaakt van 

de begroting, waarin opgenomen de concreet te realiseren taakstelling, in totaal en 

per afzonderlijke deelnemer.” 

Artikel 42 lid 4: 

“Het algemeen bestuur stelt het programmaplan, de meerjarenbegroting en de 

begroting vast voor  

1 juli, met inachtneming van de reactie van de colleges en de raden van de 

deelnemers.” 

Artikel 42 lid 5: 

“Het algemeen bestuur stelt uiterlijk op 15 oktober voorafgaande aan het 

begrotingsjaar, op basis van het voorstel van het dagelijks bestuur, het 

uitvoeringsplan bestuursopdracht vast.” 

Artikel 42 lid 6: 

“Wanneer het uitvoeringsplan bestuursopdracht niet binnen de vastgestelde 

begroting uitgevoerd kan worden, leidt dit tot een begrotingsprocedure zoals 

bedoeld in artikel 46 GR.” 
 


