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Inleiding           
 
Alles in beweging na sociaal akkoord arbeidsmarktbeleid  
Namens het Dagelijks Bestuur van de ISD Kop van Noord Holland (ISD-KNH) bied ik u de begroting 2014 
aan. Tijdens de afronding van de begroting 2014 overviel ons de uikomst van het sociaal akkoord van 11 
april 2013. Langzaam tekenen de contouren zich af van een nieuwe werkelijkheid binnen de sociale 
zekerheid maar de gevolgen zijn nog niet te overzien. Vanaf 11 april 2013 is hetgeen we voor u in beeld 
hebben gebracht op grond van de invoering van de Participatiewet voor de begroting 2014 niet langer van 
toepassing. Wat er voor in de plaats komt is nog onvoldoende uitgekristalliseerd om deze begroting op te 
baseren. Het sociaal akkoord is niet in cement gegoten, vertelt onze premier. Daarom geven we ook inzicht 
in de situatie van voor 11 april, in het geval dat het sociaal akkoord wordt teruggedraaid en de 
Participatiewet in de “oude vorm” toch doorgaat. 
 
De veranderingen per 2014, als voor  het sociaal akkoord 
U treft als bijlage bij deze begroting een businesscase aan met een meerjarenperspectief van Nautus, extern 
deskundigen voor deze materie. Nautus schetst de ernstige financiële gevolgen van de Participatiewet voor 11 
april 2013 . Door dit meerjarenperspectief van 2014 tot en met 2017 werd glashelder duidelijk dat keuzes 
gemaakt moeten worden hoe het ongedeelde budget (exclusief Educatiegelden) moet worden ingezet. 
Vooralsnog zijn de bezuinigingen na het sociaal akkoord van 11 april 2013 niet opgeschort en blijft het 
financieel risico dat Nautus schetst onverkort van kracht.  
 
Zonder ingreep zou de invoering van de Participatiewet leiden tot een oplopend tekort in 2017 van zo’n € 1,3 
miljoen op de lasten van de Wsw. Hierbij zijn de lasten voor reïntegratie nog niet meegenomen!  
Gemeenten hebben aangegeven dat de hoogte van het Pbudget taakstellend is. De hoogte van het Pbudget 
voor 2014 is € 1,2 miljoen. Dit betekent voor de ISD-KNH een extra bezuiniging op de reïntegratielasten van  
€ 336.748 (24%!) tov de begroting 2013. Ter vergelijking: de werkelijke lasten voor reïntegratie van de ISD-
KNH bedroegen volgens de jaarrekening in 2012 € 1,7 miljoen! 
 
De veranderingen per 2014, na  het sociaal akkoord 
Inhoudelijk (voorzover nu duidelijk is) 
Wat naar voren komt als gevolgen voor de sociale diensten:  
� Uitstel van de invoering van de Participatie “nieuwe vorm” naar 2015; 
� Tot op heden blijven de bezuinigingen als aangekondigd onverkort van kracht;  
� De vaststelling van de claim op een bijstandsuitkering vindt plaats op 35 Werkpleinen; 
� Er komt een nieuwe landelijke organisatie die de doel- en rechtmatige bijstandsuitkeringen verzorgt; 
� Er komt een nieuwe landelijke organisatie die deze besluiten toetst; 
� Uitgangspunt bij arbeidsbemiddeling is een publiek - private samenwerking; 
� Mensen die een arbeidshandicap hebben gaan in dienst bij landelijk 35 Werkbedrijven; 
� Het Werkbedrijf moet evenredige aandacht besteden aan relatief gemakkelijke en moeilijk     

bemiddelbaren; 
� Gemeenten ontvangen een totaalbudget voor WWB, SW en Wajong en betalen dit door aan                                           

een “regionaal Werkbedrijf”. 
 
Financieel 
Het is op dit moment nog volledig onduidelijk wat de rijksbudgetten werkelijk per 2014 bedragen. Daarom is 
de begroting 2014 gebaseerd op het rijksbudgetten voor zover deze nu bekend zijn. Zodra er meer 
informatie bekend is dan zullen wij een begrotingswijziging voorbereiden om de begroting 2014 aan de 
realiteit aan te passen. 
 
 

En intussen En intussen En intussen En intussen zittenzittenzittenzitten we niet stil; we niet stil; we niet stil; we niet stil;    
Intussen anticiperen we op wat gaat komen, zoals: 
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� De verdere opbouw van een platform om in het arbeidsritme te komen en te blijven voor kansrijke 
werkzoekenden bij Noorderkwartier;  

� Opname SW-ers in de trainingen van de ISD-KNH om de kans op uitstroom te maximaliseren; 
� Samenwerking met Noorderkwartier anticiperend op de mogelijkheden tot loonkostensubsidie; 
� Verdere opbouw Werkgeversservicepunt samen met Noorderkwartier en de regio in samenhang met 

het programma Inclusieve Arbeidsmarkt van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA); 
� Extra inzet om de werkloosheid van jongeren zo veel mogelijk terug te dringen; 
� De organisatie 2.0 wat inhoudt, papierloos werken/vergaderen, thuiswerkmogelijkheden en daar mee 

samenhangend prestatiegericht werken. 
 
Het Dagelijks Bestuur van de ISD-KNH,                                                                               
 
Voorzitter,     Secretaris 
 
 
 
 
 
 
Drs. M.J. Scheltema de Heere   J.W.M. Schrevel-Blokhuizen 
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1. Programma Bestuur 
 
Bestuur 
De ISD-KNH is een intergemeentelijk samenwerkingsverband sociale zaken van de gemeenten Hollands 
Kroon en Schagen. Het bestuur bestaat uit een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen en 
Dagelijks Bestuur bestaat uit de portefeuillehouders sociale zaken en economische zaken van de 
deelnemende gemeenten en een onafhankelijke voorzitter. De bestuurlijke aansturing wordt ondersteund 
door de secretaris/directeur. 
 
Per 1 januari 2014 treedt, naar verwachting, de Participatiewet in werking. Deze wijzigt de Wwb, Wsw en de 
Wajong. Het gevolg daarvan is dat de toegang tot de Wsw en de Wajong (behoudens mensen die 
duurzaam 100% arbeidsongeschikt zijn) vanaf 1 januari 2014 vervalt. Mensen die al een Wsw-
dienstverband of een Wajong-uitkering hebben, behouden hun bestaande rechten. Door de wetswijzigingen 
breidt de doelgroep van de Wwb uit. 
Per 1 juli 2014 treedt een volgende ingrijpende wetswijziging van de Wwb in werking. Verscherpen van de 
handhaving en het treffen van maatregelen zijn daarin de meest in het oog springende onderwerpen. In het 
eerste halfjaar van 2014 moet het bestuur bepalen op welke wijze uitvoering aan de wetswijzigingen 
gegeven gaat worden binnen de ruimte die de wetgever daarvoor stelt. 
 
De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland onderzoeken samenwerkingsopties voor de uitvoering van 
het Sociale Domein, waarin het gaat om de Wmo, Werk en Inkomen en Jeugdbeleid. In 2014 vindt 
besluitvorming en voorbereiding tot implementatie plaats. Het doel is gesteld dat per 1 januari 2015 de 
samenwerking op het Sociaal Domein operationeel is. 
 
Op het gebied van arbeidsmarktbeleid schrijft de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen 
(Suwi) voor dat op het niveau van de arbeidsmarktregio wordt samengewerkt bij werkgevers-
dienstverlening. De ISD-KNH participeert in het programma Inclusieve Arbeidsmarkt en draagt bij aan de 
ontwikkeling van de samenwerking in dit verband. Speerpunten daarin zijn de ontwikkeling van het 
werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland, dat aansluit op het op het niveau van de arbeidsmarktregio 
te ontwikkelen werkgeversservicepunt Noord-Holland-Noord en de ontwikkeling van een structuur voor 
jongeren die van school naar werk een vorm van ondersteuning nodig hebben. Bij dit onderwerp is het 
taakveld van Leerplicht/Rmc nadrukkelijk betrokken. 
 
Visie en missie 
In 2009 heeft het Algemeen Bestuur de visie en missie vastgesteld. 

 
De wetswijzigingen bevestigen in feite de visie en missie van de ISD-KNH. Een belangrijke basis voor de 
wetswijzigingen is de gewenste omslag van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij, waarin de 
burger zijn verantwoordelijkheid neemt. De overheid beperkt zich in dat opzicht tot regie en het organiseren 
van randvoorwaarden. 
 
 
 
 

Visie  
De ISD-KNH stelt de eigenwaarde van de burger centraal. Dit vanuit het beginsel dat ieder mens ertoe 
doet en een onmisbaar lid van de samenleving is. Daarom vinden wij dat eenieder naar vermogen mee 
moet doen binnen de maatschappij. Dit uitgangspunt vormt de basis voor ons handelen. 

Missie  
Wie gebruik maakt van de diensten van de ISD-KNH wordt geholpen op een manier die de 
zelfredzaamheid bevordert. Hierbij gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid die ieder individu 
heeft. Kernwaarden zijn eigenwaarde van de burger, bevordering van zelfredzaamheid, het nemen van 
de eigen verantwoordelijkheid en participatie aan de samenleving. 
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Taken 
De ISD-KNH  voert de volgende wettelijke taken uit: 

� Wet Werk en Bijstand (Wwb); 
� Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers 

(Ioaw); 
� Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen 

(Ioaz); 
� Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004).  
� Wet Inburgering (Wi); 
� Leerplichtwet en Rmc-functie voortijdig schoolverlaten (Lpw/Rmc); 
� Schuldhulpverlening; 
� Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Web); 
� Beleidsondersteuning voor de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). 

 
Dienstverlening en communicatie 
Ook het sociale domein verandert in snel tempo. Er is hierdoor behoefte aan samenwerking en 
kennisuitwisseling buiten de organisatiegrenzen. De complexiteit van de (lokale) overheid en de taakvelden 
neemt toe. Hierdoor stellen wij ons de volgende vragen: Gaan we van werkplek naar ontmoetingsplaats? 
Waarom verwachten we van onze doelgroepen dat ze voor een kort gesprek helemaal naar ons toekomen? 
Welke diensten kunnen we digitaal aanbieden? Wat hebben onze medewerkers nodig om optimaal te 
kunnen werken?  Voor onze werkzaamheden is het al lang niet meer noodzakelijk om in ons kantoor te zijn. 
Een deel van de werkzoekenden zit op een werkervaringsplek bij bijvoorbeeld Noorderkwartier, dit aantal 
zal in de toekomst verder toenemen. Is het niet handig als de trainers ook dicht bij de werkzoekenden 
werken? Kortom hebben we niet meer flexibiliteit nodig? De technische ontwikkelingen maken dit tenslotte 
mogelijk en de samenleving vraagt erom. Kortom het middelpunt van de samenwerking ligt niet bij een 
organisatie maar in netwerken tussen organisaties.  
Ook de verwachtingen van onze doelgroep veranderen. Informatie en diensten zijn tegenwoordig ook 
digitaal beschikbaar. Veel bedrijven en overheidsorganisaties kennen ruimere openingstijden dan van 
negen tot vijf. Hoe flexibeler medewerkers zijn, hoe sneller medewerkers kunnen inspelen op de 
vraagstukken van en over de cliënt.  Dit geeft meer rust en gemak voor zowel de medewerker als de cliënt 
en resulteert uiteindelijk in betere resultaten. 
Om in te spelen op deze vragen zijn we gestart met het project ISD 2.0. In de komende jaren zal dit verder 
worden uitgerold.  
  
Regionale arbeidsmarkt 
De ISD-KNH is lid van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland-Noord (Rpa). Het Rpa is 
programmaleider van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Hierin zijn drie thema’s benoemd: 
1. van werk naar werk; 
2. van school naar werk; 
3. van uitkering naar werk. 
De ISD-KNH participeert in de programmastructuur om bij te dragen aan ontwikkelingen van samenwerking 
en afstemming. 
 
Zoals al aangegeven bij het bestuur schrijft Suwi samenwerking voor op het gebied van werkgevers-
dienstverlening. Door de Participatiewet verandert het arbeidsmarktbeleid voor mensen aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt. De wijzigingen geven aanleiding om in 2014 het beleid en de uitvoering te evalueren 
en bij te stellen, waarbij rekening gehouden moet worden met de afname van de financiële middelen die het 
Rijk aan de gemeenten beschikbaar stelt. Om werk voor deze mensen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt te werven wordt het concept van Social return on investment (Sroi) verder ontwikkeld. De 
gemeenten nemen daarvoor standaard de Sroi op in hun inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het 
werkgeversservicepunt gebruikt de vacatureruimte die hierdoor ontstaat om mensen uit de doelgroep te 
plaatsen. 
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1.1 Wat willen we bereiken? 
 
Nr. Effectdoelstelling Effectindicatoren Realisatie  2012 Begroting 2014 
1 Werkgevers-

servicepunt 
ontwikkelen 

Werkgevers-
servicepunt  Kop van 
Noord-Holland 
realiseren in 
samenwerking met vijf 
partners 

Pilot gestart in 2012 
met ISD-KNH en 
Noorderkwartier, eind 
2012 zijn ook het Uwv, 
Texel en Den Helder 
aangesloten. 

Werkgevers-
servicepunt is volledig 
operationeel 

2 
 

Uitvoering geven aan 
de Participatiewet 

Evalueren en 
optimaliseren  

N.v.t., wet treedt op  
1 januari 2014 in 
werking 

Uitvoeringskader is op 
1 januari 2014 gereed 
en geïmplementeerd. 
D.m.v. evaluatie en 
praktijkervaringen de 
uitvoering 
optimaliseren 

3 
 

Gemeenten betrekken 
bij activiteiten ISD-
KNH 

Informatiebronnen en 
contactmomenten 
voor gemeenten. 

Nieuwsbrief, ISD 
Experience, Social 
Media, raadsavond. 

Toevoegen 
voorlichting op de 
gemeenten zelf, 
informatieve Prezi’s 
gericht op gemeenten.  

4 
 

Concept 1 gezin 1 
plan 

Integrale aanpak bij 
meerdere 
vraagstukken in één 
gezin verbreden  

Concept wordt 
toegepast in het kader 
van Jeugdbeleid 
(Leerplicht/Rmc) 

Concept wordt voor 
alle doelgroepen 
toegepast en er is een 
relevant netwerk van 
partners om de 
vraagstukken aan te 
pakken. 

 
1.2 Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Resultaatdoelstelling 1 
In 2012 is gestart met een pilot, in 2013 is dit voortgezet in een project. Daarin participeren zes partners: 
Uwv, Noorderkwartier, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. In 2014 wordt het project 
voortgezet om de afstemming, samenwerking en uitvoering te optimaliseren. Tevens wordt verbinding 
gelegd met het werkgeversservicepunt Noord-Holland-Noord en met de werkgeversservicepunten in 
Alkmaar en Hoorn om zoveel mogelijk te komen tot een eenduidige werkgeversdienstverlening. In dit 
verband wordt ook een uniforme uitvoering op Noord-Holland-Noord niveau van het concept van Social 
return on investment nagestreefd. 
 
Resultaatdoelstelling 2 
De Participatiewet schrijft vaststelling van een aantal verordeningen voor, die moeten voor 1 januari 2014 
worden vastgesteld. In 2014 zullen de veranderingen van doelgroepen, de uitvoeringsaspecten en 
gevolgen van wetswijzigingen worden geëvalueerd en, zo nodig, worden voorstellen tot bijstelling gemaakt. 
Doel is optimalisering van de uitvoering zodat aan visie en missie wordt voldaan, de cliënt zoveel mogelijk 
zelfstandig in zijn bestaan kan gaan voorzien en de uitvoering financieel beheersbaar is. Doel is om de 
uitvoering van de Participatiewet, inclusief de overname van de Wsw-lasten, binnen de Rijksvergoeding te 
houden. 
 
Resultaatdoelstelling 3 
Op dit moment worden de gemeenten geïnformeerd (buiten de officiële stukken zoals de Marap, begroting 
en jaarrekening) door middel van nieuwsbrieven, social media, de ISD Experience en de jaarlijkse 
raadsavond. Voor 2014 wil de ISD-KNH graag meer zichtbaar zijn voor raadsleden en ook een toelichting 
geven tijdens een raadsvergadering/thema-avond. Daarnaast worden er over diverse actuele onderwerpen 
Prezi’s gemaakt die raadsleden en ambtenaren op elk gewenst ogenblik kunnen bekijken.      
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Resultaatdoelstelling 4 
In het Jeugdbeleid is het concept van 1 gezin 1 plan een paar jaar geleden geïntroduceerd en dat blijkt 
succesvol te zijn. De ISD-KNH wil het concept uitbreiden voor alle doelgroepen. Integrale aanpak en 
gebruik maken van de mogelijkheden die de cliënt zelf heeft of kan aanspreken in zijn omgeving bevordert 
de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Doel is om het uitkeringsbestand, ondanks de naar verwachting ook 
in 2014 voortdurende economische recessie, gelijk te houden of te laten afnemen. 
 
1.3 Wat mag het kosten? 
  

Programma algemeen bestuur Rekening Begroting Meerjarenraming 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

              

Lasten          

Bestuur 0 0   0 0 0 

Bestuursondersteuning 1.347.674 1.393.365 1.524.399 1.524.399 1.524.399 1.524.399 

Representatie 20.155 17.109 16.617 16.617 16.617 16.617 

Totaal lasten 1.367.829 1.410.474 1.541.016 1.541.016 1.541.016 1.541.016 

           

Baten          

Bestuursondersteuning 211.083 207.224 217.240 217.240 217.240 217.240 

Totaal baten 211.083 207.224 217.240 217.240 217.240 217.240 

              

Totaal programma -1.156.746 -1.203.250 -1.323.776 -1.323.776 -1.323.776 -1.323.776 
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2. Programma Onderwijs 
 
De ISD-KNH voert de Leerplicht en Rmc-functie voor de gemeenten uit. Primaire doel is dat jongeren hun 
diploma op tenminste Startkwalificatieniveau1 halen. Als een jongere voortijdig uit het onderwijs uitvalt en 
terugkeer geen optie is, is een integrale aanpak van jongeren in relatie tot uitkering en toeleiding naar werk 
mogelijk. Jongeren vinden lastig aansluiting op de arbeidsmarkt. De ISD-KNH anticipeert hierop. 
 
2.1 Leerplicht 
Met het handhaven van de Leerplichtwet wordt beoogd schoolverzuim en daarmee voortijdig schoolverlaten 
te voorkomen. Uitgangspunt is daarbij verzuim in dialoog met leerling en ouders te voorkomen of te 
beëindigen. Sanctiemiddelen als het opmaken van proces verbaal worden terughoudend ingezet. De 
leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Daarna geldt de kwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar.  
 
2.1.1 Wat willen we bereiken? 
 
Nr. Effectdoelstelling Effectindicatoren Realisatie 2011-2012 2 Begroting 2013-2014 
1 
 

Een bijdrage leveren 
aan het reduceren van 
het schoolverzuim. 

Verzuimpercentage Relatief verzuim 
2,3% 
 
Luxe verzuim 
0,25% 

Relatief verzuim 
2,1% 
 
Luxe verzuim 
0,25% 

 
2.1.2 Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Resultaatdoelstelling 1  
De uitvoering van wettelijke bepalingen en de handhavingstaak van de Leerplichtwet worden onverminderd 
voortgezet. Voorlichting op scholen en in de media draagt bij aan bewustwording van ouders en leerlingen 
dat het goed doorlopen van de schoolcarrière de kansen op werk en maatschappelijke participatie 
verbetert. Met de partners in het onderwijsveld en de jeugdzorg wordt samengewerkt om vragen en 
knelpunten van jongeren snel en doeltreffend aan te pakken. Er wordt gewerkt vanuit het concept van 1 
gezin 1 plan. 
 
2.2 RMC 
Het doel van de RMC-regeling is het in beeld brengen van jongeren die zonder startkwalificatie de school 
verlaten (voortijdig schoolverlaters, afgekort vsv’ers) en hen te helpen deze startkwalificatie uiteindelijk wel 
te behalen. Een startkwalificatie is een diploma Havo/Vwo of Mbo-niveau 2, 3 of 4. 
 
2.2.1 Wat willen we bereiken? 
 
Nr. Effectdoelstelling Effectindicatoren Realisatie 2011-2012 3 Begroting 2013-2014 
1 Een bijdrage leveren 

aan het reduceren van 
het vsv4. 

Percentage vsv-ers 2,7% van het totale 
aantal kwalificatie-
plichtige leerlingen 

2,6% van het totale 
aantal kwalificatie-
plichtige leerlingen 

 

                                                 
1 Startkwalificatie is een diploma Havo, Vwo of Mbo 2, 3 of 4 niveau. 
2 De verslaglegging van de resultaten vindt in schooljaren plaats. 
3 De verslaglegging van de resultaten vindt in schooljaren plaats. 
4 Het terugbrengen van het voortijdig schoolverlaten is een primaire verantwoordelijkheid van het onderwijs. De invloed van het RBL 
op het regionaal vsv-percentage kent dan ook haar beperkingen en een daling of stijging van dit percentage kan dan ook nooit volledig 
worden toegeschreven aan de inspanningen van de medewerkers van het RMC. 
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2.2.2 Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Resultaatdoelstelling 1   
Gebruik maken van het digitale loket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) voor registreren en 
coördineren van meldingen van voortijdig schoolverlaten. Integrale aanpak met het onderwijsveld om 
jongeren terug te leiden naar onderwijs. Als blijkt dat terugkeer naar onderwijs geen optie is kan via het 
werkgeversservicepunt gezocht worden naar werk, voor zover de jongere hulp nodigheeft om werk te 
vinden. In 2014 wordt de integrale aanpak op dit onderwerp verder versterkt vanuit het 
Werkgeversservicepunt. 
 
2.3 Educatie en laaggeletterdheid  
Het Kabinetsbeleid schrijft voor dat Educatie wordt besteed aan laaggeletterdheid/basisvaardigheden en 
aan Nederlands als tweede taal (Nt2).  
 
2.3.1 Wat willen we bereiken? 
 
Nr. Effectdoelstelling Effectindicatoren Realisatie  2012 Begroting 2014 
1 Aanbod 

laaggeletterdheid / 
basisvaardigheden 

Aantal cursisten dat 
het aanbod heeft 
gevolgd 

50 deelnemers 50 deelnemers 

2. Aanbod Nt2 voor niet-
inburgeringsplichtigen 

Aantal cursisten dat is 
gestart  

N.v.t. In 2012 bestond 
dit aanbod niet 

35 deelnemers 

 
2.3.2 Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Resultaatdoelstelling 1   
Met het ROC zijn overeenkomsten gesloten die het aanbod bepalen. De ISD-KNH meldt cliënten die 
onvoldoende taal-, reken- of computervaardig zijn aan voor dit aanbod. Cliënten zijn verplicht het aanbod te 
volgen. 
 
Resultaatdoelstelling 2  
Met het ROC zijn overeenkomsten gesloten die het aanbod bepalen. De ISD-KNH meldt cliënten die de 
Nederlandse taal onvoldoende vaardig zijn aan voor dit aanbod. Cliënten zijn verplicht het aanbod te 
volgen. 
 
2.4 Wat mag het kosten? 
 
Programma onderwijs Rekening Begroting Meerjarenraming 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

              

Lasten          

Bureau leerplicht 216.852 227.262 220.746 220.746 220.746 220.746

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 276.855 331.532 276.855 276.855 276.855 276.855

Wet Educatie en Beroepsonderwijs 23.669 23.637 25.600 25.600 25.600 25.600

Wet inburgering 112.280 119.254 0 0 0 0

Pardonregeling 0 0 0 0 0 0

Taalcoaching 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten 629.656 701.685 523.200 523.200 523.200 523.200

        

Baten          

Bureau leerplicht 219.069 227.262 220.746 220.746 220.746 220.746

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 276.855 331.532 276.855 276.855 276.855 276.855

Wet Educatie en Beroepsonderwijs 24.081 23.936 25.927 25.927 25.927 25.927
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Wet inburgering 184.517 119.254 0 0 0 0

Pardonregeling 0 0 0 0 0 0

Taalcoaching 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 704.522 701.984 523.527 523.527 523.527 523.527

           

Totaal programma 74.866 299 327 327 327 327
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3. Programma Sociale Voorzieningen en Maatschappeli jke Dienstverlening 
 
De ISD-KNH stemt haar dienstverlening en producten af op haar werkzoekenden. Met als doel dat deze zo 
snel mogelijk, liefst voor de aanvraag van een uitkering, duurzaam en op eigen kracht meedoen in de 
samenleving. Hierbij hanteren wij het uitgangspunt ‘zorgen dat’, uitgaande van de zelfredzaamheid van 
onze burgers en ondersteunend waar nodig. In 2014 voeren wij de Participatiewet uit. Uitgaande van de 
kennis die voorhanden is wordt onderstaand beschreven welke doelstellingen wij in 2014 willen realiseren. 
 
3.1 Participatie 
Uitstroom naar werk en maatschappelijke participatie zijn onze belangrijkste doelstellingen. Waarbij 
opgemerkt wordt dat uitstroom naar betaalde arbeid onze eerste prioriteit heeft. Binnen de Participatiewet 
kunnen werkzoekenden geplaatst worden bij werkgevers met loondispensatie. Dit betekent dat de 
werkgever betaalt voor de productiviteit van de medewerker en niet het aantal uur dat de medewerker 
werkzaam is. De beschikbare middelen binnen het Participatie budget zijn schaars geworden. Dit maakt dat 
wij reïntegratie volledig zelf uitvoeren en de werkgeversmarkt actief bewerken.  
Daarnaast maakt dit dat wij genoodzaakt zijn om kritisch af te wegen wie wij ondersteunen. Wij werken 
optimaal samen met onze samenwerkingspartners, Noorderkwartier, gemeenten, Uwv en 
vrijwilligersorganisaties. Dit doen wij met gesloten beurs. Gepleegde inspanningen dienen een gezamenlijk 
doel en belang. 
 
3.1.1 Wat willen we bereiken? 
 
Nr. Effectdoelstelling Effectindicatoren Realisatie  2012 Begroting 2014 
1 
 

Effectieve inzet 
reïntegratie-
instrumenten 

(Gedeeltelijke) 
uitstroom naar werk 

146 fulltime (inclusief 
Schagen van juli t/m 
december) 
 
27 parttime (exclusief 
Schagen) 

170 in totaal, waarbij 
fulltime werk ons 
streven is.  

2 Effectieve inzet 
reïntegratie-
instrumenten 

Plaatsingen op 
werkervaringsplekken 
(hieronder ook 
proefplaatsingen te 
verstaan) 

Gegevens niet 
beschikbaar 
 
 

50 

3 Effectieve inzet 
reïntegratie-
instrumenten 

Plaatsingen op 
vrijwilligerswerk 

Gegevens niet 
beschikbaar 
 
 

30 

 
3.1.2 Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Resultaatdoelstelling 1 
� Begeleiden van werkzoekenden naar de reguliere arbeidsmarkt door middel van de inzet van ons 

trainingsbureau Uitzicht op werk.  
� Het actief benaderen van nieuwe werkgevers, en het onderhouden van de bestaande contacten met 

werkgevers, door onze accountmanagers werkgeverdienstverlening vanuit het werkgeversservicepunt 
(WSP).  

 
Resultaatdoelstelling 2   
� Begeleiden van werkzoekenden naar een werkervaringsplaats vanuit ons trainingsbureau Uitzicht op 

werk (in combinatie met een sollicitatietraining).  
� Het begeleiden van werkzoekenden naar een werkervaringsplaats binnen ons huidige 

werkgeversnetwerk vanuit het WSP.  
� Het intensiveren van onze samenwerking met Noorderkwartier voor het plaatsen van werkzoekenden 

op een werkervaringsplaats binnen het project Werken aan Werk.  
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Resultaatdoelstelling 3 
� Begeleiden van werkzoekenden naar een vrijwilligersplaats vanuit ons project Actief in de Kop.  
� Wij zoeken naar samenwerkingspartners en onderhouden de bestaande contacten met 

samenwerkingspartners waar het gaat om sociale en maatschappelijke participatie.    
 
3.2 Inkomen 
Als werken (tijdelijk) niet lukt, zorgt de ISD-KNH voor inkomen op grond van Wwb, Ioaw of Ioaz. Nu het Uwv 
niet langer als poortwachter fungeert, nemen wij deze functie over. Ook potentiële zelfstandigen en 
zelfstandigen met een levensvatbaar eigen bedrijf, kunnen via de ISD-KNH worden ondersteund op grond 
van de Bbz2004.  
 
3.2.1 Wat willen we bereiken? 
 
Nr. Effectdoelstelling Effectindicatoren Realisatie  2012 Begroting 2014 
1 We toetsen streng op 

voorliggende 
voorzieningen. 

Slagingspercentage 
Poortwachtersfunctie. 

22% van alle 
aanvragen Wwb  
zijn terugverwezen. 

25% van alle 
aanvragen Wwb  
zijn terugverwezen. 

2 Wij handelen 
aanvragen 
levensonderhoud 
sneller af 

Doorlooptijden 
aanvraag 
levensonderhoud tot 
moment van betaling 

71% binnen 5 
werkdagen waarvan 
de bewijsstukken 
compleet zijn. 

85% binnen vijf 
werkdagen bij 
aanvragen waarbij de 
bewijsstukken 
compleet zijn 

3 
 

Het betalen van 
de uitkeringen naar de 
eerste werkdag van de 
nieuwe maand. 

Het vervroegen van 
het uitbetalen van de 
uitkeringen in 2014 

N.v.t. 100% van de 
uitkeringen voor 
cliënten die geen 
inkomen of geen 
variabele 
inkomsten hebben, 
worden de eerste 
werkdag van de 
maand uitbetaald. 

4 
 

Te veel/ten onrechte 
verleende bijstand 
wordt teruggevorderd. 
Waar mogelijk, wordt 
bijstand verhaald op 
onderhoudsplichtigen. 

Ontvangsten € 745.000,-. 
Incassoprocedure en 
debiteurenbeheer zijn 
doelmatig opgezet.  

€ 820.000,-. 

 
3.2.2 Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Resultaatdoelstelling 1  
Wij toetsen streng op voorliggende voorzieningen, ons streven is dat van alle aanvragen 25% wordt 
terugverwezen. 
� We maken maximaal gebruik van de digitale inlichtingenbronnen. Dit doen we door deze te raadplegen 

voordat we de aanvraag innemen; 
� We hanteren een stroomschema om te toetsen of er sprake is van een voorliggende voorziening. Dit 

stroomschema wordt standaard voorafgaand aan het intakegesprek gehanteerd; 
� Bij het intakegesprek worden duidelijk de rechten maar ook de plichten die een uitkering met zich 

meebrengt gecommuniceerd naar de cliënt. Het is duidelijk voor de cliënt wat van hem verwacht wordt 
en dat een uitkering niet vrijblijvend is. 
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Resultaatdoelstelling 2  
Door niet te sturen op uitzonderingen, gebruik te maken van bronnen die informatie hebben over de 
aanvrager en door middel van de inzet van e-dienstverlening, dringen we de tijd die nodig is een 
rechtmatige beslissing te nemen terug naar vijf werkdagen voor 85% van de aanvragen waarvan de 
bewijsstukken compleet zijn. 15% van de aanvragen is complexer waardoor afhandeling meer tijd nodig 
heeft. 
 
Resultaatdoelstelling 3  
De bijstandsuitkering van een cliënt wordt (pas) na afloop van een maand uitbetaald. Bij de ISD-KNH is 
deze uitbetaling rond de 8e van de volgende maand. In 2014 willen wij deze betaaltermijn terugbrengen 
naar de 1e werkdag van de volgende maand voor cliënten die geen inkomen of geen variabele inkomsten 
hebben. 
 
Resultaatdoelstelling 4  
Wij maken optimaal gebruik van het opgezette incassosysteem en benaderen onze debiteuren zowel 
telefonisch als schriftelijk. Wij bewaken regelmatig de mogelijkheden om van debiteuren die om een 
bepaalde reden (langdurig) niet aflossen, toch aflossingen te verkrijgen. Wij schrijven geen onnodige 
rapportages, maar focussen op het binnenhalen van geld. Achterstanden vanuit het verleden ten aanzien 
van het innen van bedragen, zijn volledig weggewerkt, zodat het debiteurenbeheer doelmatig ter hand 
wordt genomen. 
 
3.3 Schuldhulpverlening 
De schuldhulpverlening die wordt ingezet is integraal. Dat wil zeggen dat er niet alleen aandacht is voor het 
oplossen van de schulden zelf, maar dat ook aandacht wordt besteed aan de oorzaak. Voorkomen moet 
worden dat iemand opnieuw in een dergelijke situatie terecht komt. Voor cliënten van de ISD-KNH met een 
bijstandsuitkering is schuldhulpverlening een onderdeel van het reïntegratietraject en wordt tijdens de  
trainingen aandacht besteed aan omgaan met geld. Het inloopspreekuur is een laagdrempelig en preventief 
middel om het oplopen van schulden te voorkomen. Daarnaast bieden we voor niet-uitkeringsgerechtigden 
de training “touwtjes in handen”, waarbij we leren om uit te komen met het inkomen.  
 
3.3.1 Wat willen we bereiken? 
 
Nr. Effectdoelstelling Effectindicatoren Realisatie  2012 Begroting 2014 
1 Minnelijke traject heeft 

de voorkeur op het 
WSNP traject 

Slagingspercentage 
minnelijk traject 

57% 75% 

 
 
3.3.2 Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Resultaatdoelstelling 1 
Het minnelijk traject wordt uitbesteed en niet uitgevoerd door de consulent schuldhulpverlening. De 
consulent schuldhulpverlening voert hierop wel de regie. Tijdens het minnelijk traject worden de 
schuldeisers benaderd om een schuldregeling te treffen die voor drie jaar geldt met een maximale 
aflossingscapaciteit. De cliënt wordt gedurende het gehele traject begeleid door de schuldhulpverlener. In 
de meeste gevallen kan niet de gehele schuld worden afbetaald, de restschuld wordt aan het einde 
kwijtgescholden. Schuldeisers werken vrijwillig mee aan dit traject als alle schuldeisers meewerken. Indien 
één van de schuldeisers niet wil meewerken, kan een dwangakkoord worden aangevraagd bij de 
rechtbank. Pas als het minnelijke traject mislukt is komt iemand in aanmerking voor de WSNP. De meest 
risicovolle periode van het minnelijke traject is de schuldbemiddelingsfase. Cliënten hebben vaak het 
gevoel dat er dan echt iets gaat gebeuren met de schulden. In de praktijk kan de schuldbemiddelingsfase 
oplopen tot maximaal negen maanden. Daarom worden cliënten goed voorgelicht over deze fase omdat 
veel gedemotiveerd raken. 
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3.4 Wat mag het kosten? 
 

Rekening Begroting Meerjarenraming Programma sociale voorzieningen en 
maatschappelijke dienstverlening 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

              

Lasten           

Algemene uitgaven WWB 1.424.365 1.710.222 1.698.119 1.698.119 1.698.119 1.698.119 

Bijstandsverlening 9.925.129 12.516.890 12.516.890 12.516.890 12.516.890 12.516.890 

Bijstandsbesluit zelfstandigen 545.649 94.486 94.486 94.486 94.486 94.486 

Bijstand krachtens de IOAW en IOAZ  0 0 0 0 0 0 

Gemeentelijk minimabeleid 1.244.611 1.375.070 1.337.421 1.337.421 1.337.421 1.337.421 

Schuldhulpverlening 523.354 548.574 547.041 547.041 547.041 547.041 

Wet Maatschappelijke ondersteuning 6.773.741 11.524.352 7.766.286 7.766.286 7.766.286 7.766.286 

Participatiebudget 2.003.455 1.530.884 1.164.136 1.164.136 1.164.136 1.164.136 

Wet kinderopvang 67.219 0 0 0 0 0 

Wet Voorziening Gehandicapten 2.620.070 0 3.758.344 3.758.344 3.758.344 3.758.344 

Totaal lasten 25.127.593 29.300.477 28.882.722 28.882.722 28.882.722 28.882.722 

        

Baten          

Algemene uitgaven WWB 0 0 0 0 0 0 

Bijstandsverlening 10.149.793 12.516.890 12.516.890 12.516.890 12.516.890 12.516.890 

Bijstandsbesluit zelfstandigen 545.649 94.486 94.486 94.486 94.486 94.486 

Bijstand krachtens de IOAW en IOAZ   0 0 0 0 0 

Gemeentelijk minimabeleid 1.244.611 1.375.070 1.337.421 1.337.421 1.337.421 1.337.421 

Schuldhulpverlening 525.287 548.574 547.041 547.041 547.041 547.041 

Wet Maatschappelijke ondersteuning 6.773.741 11.524.352 7.766.286 7.766.286 7.766.286 7.766.286 

Participatiebudget 2.003.455 1.530.884 1.164.136 1.164.136 1.164.136 1.164.136 

Wet kinderopvang 67.219 0 0 0 0 0 

Wet Voorziening Gehandicapten 2.620.070 0 3.758.344 3.758.344 3.758.344 3.758.344 

Totaal baten 23.929.825 27.590.255 27.184.604 27.184.604 27.184.604 27.184.604 

        

Totaal programma -1.197.768 -1.710.222 -1.698.119 -1.698.119 -1.698.119 -1.698.119 
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4. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
 
‘Financiering en algemene dekkingsmiddelen’ is eigenlijk geen programma omdat nu niet de vragen van de 
drie “W’s” gesteld kunnen worden. In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de omvang van de algemene 
dekkingsmiddelen en de hoogte van de post voor onvoorziene uitgaven. Bij de algemene dekkingsmiddelen 
wordt de bijdrage in de algemene uitvoeringslasten weergegeven. De totale uitvoeringslasten bestaan uit 
de onderdelen Leerplicht, WEB, Wmo en de algemene uitvoeringslasten.  
 

Algemene dekkingsmiddelen Rekening Begroting Meerjarenraming 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

              

Lasten          

Onvoorzien 0 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Algemene baten en lasten 0 0 0 -24.261 -24.261 -24.261 

Saldo kostenplaatsen 951 0 0 0 0 0 

Mutaties reserves 297.465 0 0 0 0 0 

Totaal lasten 298.416 25.000 15.000 -9.261 -9.261 -9.261 

           

Baten          

Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar 2.185 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

Algemene baten en lasten 2.539.476 2.936.673 3.009.807 3.009.807 3.009.807 3.009.807 

Saldo kostenplaatsen 31.821 0 0 0 0 0 

Mutaties reserves 4.582 0 24.261 0 0 0 

Saldo van rekening baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

Totaal baten 2.578.064 2.938.173 3.036.568 3.012.307 3.012.307 3.012.307 

        

Totaal programma 2.279.648 2.913.173 3.021.568 3.021.568 3.021.568 3.021.568 
 



 
Programmabegroting 2014 ISD Kop van Noord-Holland   Pagina 17 van 26 

5. Meerjarenraming 
 

 Rekening Begroting Meerjarenraming 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lasten             

          

Programma algemeen bestuur         

Dagelijks bestuur 0 0 0 0 0 0 

Bestuursondersteuning 1.347.674 1.393.365 1.524.399 1.524.399 1.524.399 1.524.399 

Representatie 20.155 17.109 16.617 16.617 16.617 16.617 

  1.367.829 1.410.474 1.541.016 1.541.016 1.541.016 1.541.016 

        

Programma onderwijs         

Bureau leerplicht 216.852 227.262 220.746 220.746 220.746 220.746 

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 276.855 331.532 276.855 276.855 276.855 276.855 

Wet Educatie en Beroepsonderwijs 23.669 23.637 25.600 25.600 25.600 25.600 

Wet inburgering 112.280 119.254 0 0 0 0 

Pardonregeling 0 0 0 0 0 0 

Taalcoaching 0 0 0 0 0 0 

  629.656 701.685 523.200 523.200 523.200 523.200 

        

      Programma sociale voorzieningen en 
maatschappelijke dienstverlening       

Algemene uitgaven WWB 1.424.365 1.710.222 1.698.119 1.698.119 1.698.119 1.698.119 

Bijstandsverlening 9.925.129 12.516.890 12.516.890 12.516.890 12.516.890 12.516.890 

Bijstandsbesluit zelfstandigen 545.649 94.486 94.486 94.486 94.486 94.486 

Bijstand krachtens de IOAW en IOAZ 0 0   0 0 0 

Gemeentelijk minimabeleid 1.244.611 1.375.070 1.337.421 1.337.421 1.337.421 1.337.421 

Schuldhulpverlening 523.354 548.574 547.041 547.041 547.041 547.041 

Wet Maatschappelijke ondersteuning 6.773.741 11.524.352 7.766.286 7.766.286 7.766.286 7.766.286 

Participatiebudget 2.003.455 1.530.884 1.164.136 1.164.136 1.164.136 1.164.136 

Wet kinderopvang 67.219 0 0 0 0 0 

Wet Voorziening Gehandicapten 2.620.070 0 3.758.344 3.758.344 3.758.344 3.758.344 

  25.127.593 29.300.477 28.882.722 28.882.722 28.882.722 28.882.722 

        

Algemene dekkingsmiddelen         

Onvoorzien 0 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Algemene baten en lasten 0 0 0 -24.261 -24.261 -24.264 

Saldo kostenplaatsen 951 0 0 0 0 0 

Mutaties reserves 297.465 0 0 0 0 0 

  298.416 25.000 15.000 -9.261 -9.261 -9.261 

        

        

Totale lasten 27.423.494 31.437.636 30.961.938 30.937.677 30.937.677 30.937.677 
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  Rekening Begroting Meerjarenraming 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Baten             

          

Programma algemeen bestuur         

Bestuursondersteuning 211.083 207.224 217.240 217.240 217.240 217.240

  211.083 207.224 217.240 217.240 217.240 217.240

        

Programma onderwijs         

Bureau leerplicht 219.069 227.262 220.746 220.746 220.746 220.746

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 276.855 331.532 276.855 276.855 276.855 276.855

Wet Educatie en Beroepsonderwijs 24.081 23.936 25.927 25.927 25.927 25.927

Wet inburgering 184.517 119.254 0 0 0 0

Pardonregeling 0 0 0 0 0 0

Taalcoaching 0 0 0 0 0 0

  704.522 701.984 523.527 523.527 523.527 523.527

        

Programma sociale voorzieningen       

en maatschappelijke dienstverlening       

Algemene uitgaven WWB 0 0 0 0 0 0

Bijstandsverlening 10.149.793 12.516.890 12.516.890 12.516.890 12.516.890 12.516.890

Bijstandsbesluit zelfstandigen 545.649 94.486 94.486 94.486 94.486 94.486

Bijstand krachtens de IOAW en IOAZ 0 0 0 0 0 0

Gemeentelijk minimabeleid 1.244.611 1.375.070 1.337.421 1.337.421 1.337.421 1.337.421

Schuldhulpverlening 525.287 548.574 547.041 547.041 547.041 547.041

Wet Maatschappelijke ondersteuning 6.773.741 11.524.352 7.766.286 7.766.286 7.766.286 7.766.286

Participatiebudget 2.003.455 1.530.884 1.164.136 1.164.136 1.164.136 1.164.136

Wet kinderopvang 67.219 0 0 0 0 0

Wet Voorziening Gehandicapten 2.620.070 0 3.758.344 3.758.344 3.758.344 3.758.344

  23.929.825 27.590.255 27.184.604 27.184.604 27.184.604 27.184.604

        

Algemene dekkingsmiddelen         

Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar 2.185 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Algemene baten en lasten 2.539.476 2.936.673 3.009.807 3.009.807 3.009.807 3.009.807

Saldo kostenplaatsen 31.821 0 0 0 0 0

Mutaties reserves 4.582 0 24.261 0 0 0

Saldo van rekening baten en lasten 0 0 0 0 0 0

  2.578.064 2.938.173 3.036.568 3.012.307 3.012.307 3.012.307

        

        

Totale baten 27.423.494 31.437.636 30.961.938 30.937.677 30.937.677 30.937.677
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6. Paragrafen BBV 
 
6.1 Weerstandsvermogen  
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 
� De weerstandscapaciteit; dit zijn de middelen waarover de ISD-KNH beschikt of kan beschikken om 

niet begrote kosten te dekken; 
� Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in 

relatie tot de financiële positie. 
 
Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit van de ISD-KNH bestaat uit de algemene reserve bedrijfsvoering, de 
bestemmingsreserves en het budget voor onvoorziene uitgaven. 
� De algemene reserve bedrijfsvoering is bestemd voor dekking van incidentele lasten vanuit de 

bedrijfsvoering. De hoogte van deze reserve bedraagt 2,5%-5% van de begroting van de 
uitvoeringslasten. Vorming vindt plaats op basis van positieve resultaten op de uitvoeringslasten bij de 
jaarrekening.  

� Aan de bestemmingsreserve inkomensdeel worden overschotten op het inkomensdeel (WWB) 
toegevoegd tot maximaal 10 procent van het jaarvolume inkomensdeel WWB. 

� De bestemmingsreserve WW-verplichtingen is bestemd voor eventuele aanspraken van werknemers 
op wachtgeld en WW-verplichtingen waarvoor de ISD-KNH risicodragend is. 

� De bestemmingsreserve oudkomers is bestemd voor kwaliteitsverbetering van de uitvoering 
Inburgering.  

� Het budget voor onvoorzien wordt ingezet als dekkingsmiddel voor incidentele tekorten. 
 
Risico’s 
De deelnemende gemeenten financieren de apparaatskosten en de kosten van de diverse regelingen op 
basis van de Gemeenschappelijke Regeling  of door dienstverleningsovereenkomsten. Hierdoor is het 
financieringsrisico voor de ISD-KNH minimaal. De ISD-KNH heeft geen schulden door middel van 
geldleningen. Ook hier wordt geen financieringsrisico gelopen. 
 
6.2 Onderhoud kapitaalgoederen  
Investeringen met een economisch nut worden als geactiveerde kapitaaluitgaven in de administratie 
opgenomen. Op deze investeringen is een jaarlijkse afschrijving van toepassing als onderdeel van de 
exploitatielasten. Afschrijving vindt plaats een jaar na ingebruikname van het kapitaalgoed.  
 
6.3 Financiering 
De ISD-KNH wordt op grond van de Gemeenschappelijke Regeling volledig gefinancierd door de 
deelnemende gemeenten. Waar mogelijk zorgt de ISD-KNH voor het verkrijgen van aanvullende middelen 
zoals subsidies en bijdragen. Ook beheert de ISD-KNH de budgetten die op grond van de WWB en het 
participatiebudget worden toegekend.  
 
6.4 Bedrijfsvoering 
 
Algemeen 
Zoals bekend hebben de gemeenten aangegeven dat het participatiebudget vanaf 2010 taakstellend is voor 
de ISD-KNH. Het participatiebudget bestaat in 2014 uit de onderdelen reïntegratie en educatie. De gelden 
voor educatie storten de gemeenten rechtstreeks door naar het ROC Kop van Noord-Holland. Het 
onderdeel reïntegratie bestaat uit het werkdeel, wsw-oud en nieuwe doelgroep. De ISD-KNH heeft de 
onderdelen werkdeel en nieuwe doelgroep in de begroting opgenomen.  
 
Waar mogelijk maakt de ISD-KNH gebruik van externe financieringsbronnen zoals ESF-subsidies, A&O 
fonds, rijksbijdragen RMC en het aanbieden van trainingen van onze reïntegratievoorziening Uitzicht op 
werk aan andere gemeenten. 
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Doelmatigheid  
Hiermee bedoelen we de mate waarin de organisatie de taken efficiënt uitvoert. Het is efficiënt als we met 
zo weinig mogelijk middelen, zoveel mogelijk bereiken. 
Hoe bereiken wij dit? Door de kwaliteit van onze producten, werkwijze en dienstverlening steeds tegen het 
licht te houden. Ook de inrichting en de vormgeving van de ‘planning & control’ cyclus is hier onderdeel van. 
 
Doeltreffendheid 
Doeltreffendheid is meten of het voorgenomen beleid ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.  
Dit kan bereikt worden door meetbare doelen te stellen. In de begroting 2014 zijn de doelen dan ook 
SMART beschreven, wat staat voor: 
� Specifiek,  
� Meetbaar,  
� Acceptabel, 
� Realiseerbaar, 
� Tijdsgebonden. 
 
Medewerkers  
De invoering van de Participatiewet per 1 januari 2014 zal voor de organisatie, en dus ook de voor de 
medewerkers, ingrijpende gevolgen hebben. In de Participatiewet worden de WWB, de Wsw en een deel 
van de Wajong samengevoegd. De Participatiewet heeft grote budgettaire gevolgen voor de gemeenten 
waardoor verdere samenwerking wordt gezocht met andere instanties (o.a. Noorderkwartier). De extra 
werkzaamheden die hieruit voortvloeien zullen, naast uitvoering van de reguliere taken, extra werkdruk voor 
de medewerkers tot gevolg hebben. 
 
Risico’s 
De belangrijkste risico’s voor de ISD-KNH en de deelnemende gemeenten bestaan uit de verlagingen 
vanuit het Rijk van de diverse wettelijke regelingen. De twee meest in het oog springende budgetten zijn die 
voor de Wet BUIG en het participatiebudget. Deze budgetten zijn niet (meer) toereikend, waardoor er 
keuzes gemaakt moeten worden. 
 
6.5 Rechtmatigheid 
Rechtmatigheid is het naleven van wet- en regelgeving. Hierbij heeft het algemeen bestuur een 
kaderstellende en controlerende rol. Vanuit de kaderstellende rol is het algemeen bestuur verantwoordelijk 
voor het vaststellen van het normenkader en het controleprotocol. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk 
voor de uitvoering en verantwoording van het beleid, binnen de kaders die door het algemeen bestuur zijn 
vastgesteld. Daarmee is het dagelijks bestuur tegelijkertijd dus verantwoordelijk voor het rechtmatig 
handelen van de ISD-KNH. 
 
Uitgangspunt van de ISD-KNH is een slimme aanpak van de rechtmatigheidverantwoording en –controle 
die tot een verbetering van de bedrijfsvoering leidt, meer rechtszekerheid biedt en besparingen oplevert. 
Met een juiste balans tussen verantwoording en controle enerzijds en vermindering van regeldruk en 
administratieve lasten anderzijds. 
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7. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling  
 
7.1 Algemeen 
De begroting 2014 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het ‘Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten’ daarvoor geeft en de financiële verordening van de ISD-KNH.  
 
7.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarden. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij vòòr het 
opstellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks 
terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige 
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden 
gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie voor gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en 
verlofaanspraken en dergelijke. 
 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Indien er sprake is van (eenmalige) 
schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. 
 
7.3 Balans 
 
7.3.1 Vaste activa 
 
Immateriële vaste activa 
Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en 
disagio worden lineair in vijf jaar afgeschreven. 
Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. 
 
Materiële vaste activa  
Investeringen met economisch nut 
Materiële vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Materiële vaste activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, 
uitgezonderd gronden en terreinen. De laatst genoemden worden altijd geactiveerd. Afschrijving op 
materiele vaste activa vindt plaats met ingang van het jaar na ingebruikname. 
 
7.3.2 Vlottende activa 
 
Voorraden 
De overige grond- en hulpstoffen met een waarde lager dan € 2.269 (bijvoorbeeld kantoorartikelen) worden 
niet geactiveerd.  
 
Vorderingen en overlopende activa  
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorziening wegens oninbaarheid van 
vorderingen wordt met de nominale waarde van leningen en vorderingen verrekend. De voorziening wordt 
statistisch bepaald op basis van de geschatte inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie 
maanden. 
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7.3.3 Passiva 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 
voorzienbare verlies.  
 
Vaste schulden 
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De 
vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Borg- en garantstellingen 
Voor zover leningen door de ISD-KNH gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde 
schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.  
 
Resultaatbepaling 
Het gerealiseerde resultaat voor bestemming volgt uit de gerealiseerde baten en lasten per programma en 
het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen. De baten en lasten worden bepaald met in 
achtneming van de hiervoor al vermelde waarderingsgrondslagen. 
Het resultaat na bestemming volgt uit het gerealiseerde resultaat voor bestemming en de werkelijke 
toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. 
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8. Toelichting financiële positie 
 
8.1 Algemeen 
In deze begroting wordt rekening gehouden met de bezuinigingsopdracht van 10% voor 2014.  
 
8.2 Kostenplaatsen 
Vanuit de kostenplaatsen worden de kosten doorbelast aan de diverse producten. 
Doorbelasting vanuit de kostenplaats huisvesting vindt plaats o.b.v. het aantal gebruikte vierkante meters 
per onderdeel. Doorbelasting vanuit de kostenplaatsen ICT, P&O, IZ en de kostenplaats loonkosten vindt 
plaats op basis van het aantal medewerkers. 
 
8.3 Programma’s 
 
Uitvoeringslasten 
De totale uitvoeringslasten bestaan uit de onderdelen leerplicht, WEB, uitvoeringslasten Wmo en de 
algemene uitvoeringslasten. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de hoogte van de uitvoeringslasten voor 
de gemeenten. 
 
De bijdrage van de gemeenten in de algemene uitvoeringslasten ISD-KNH wordt voor de vaste kosten 
berekend op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het begrotingsjaar. De variabele kosten 
worden berekend op basis van het aantal cliënten per 1 januari van het begrotingsjaar. Bij het opstellen van 
de begroting zijn de aantallen inwoners en cliënten nog niet bekend en wordt voorlopig uitgegaan van de 
aantallen per 1 januari 2013.  
 

Gemeente Leerplicht WEB WMO ISD-KNH Totaal 

            

Hollands Kroon 112.147 11.353 128.870 1.455.680 1.708.050 

Schagen 108.599 10.994 124.794 1.554.127 1.798.514 

       

Totaal 220.746 22.347 253.664 3.009.807 3.506.563 

 
De algemene uitvoeringslasten ISD-KNH bestaan voor € 2.185.373 uit variabele lasten en voor € 824.434 
uit vaste lasten.   
 
Raming (rijks)budgetten 
De rijksbudgetten voor de begroting 2014 zijn gebaseerd op het voorlopig toegekende budget 2013. Het 
rijksbudget Wet BUIG is inclusief de middelen WWB, IOAW, IOAZ, Wwik en levensonderhoud startende 
zelfstandigen Bbz 2004. 
 
Bij het inkomensdeel is uitgegaan van het aantal cliënten per 31 december 2012, vermeerderd met een 
stijging van 5%. Op basis van het voorlopige toegekende budget 2013 verwacht de ISD-KNH geen tekort. 
Bij eventuele tekorten van meer dan 10% van het toegekende budget kan een gemeente in aanmerking 
komen voor een aanvullende uitkering maar moet dan wel voldoen aan strenge criteria. 
 
Participatiebudget 
Bij de begroting 2014 wordt het uitgangspunt gehanteerd dat het participatiebudget taakstellend is. De 
lasten worden dan ook in verhouding toegerekend aan de budgetten van de gemeenten Hollands Kroon en 
Schagen. Bij de begroting 2014 is geen rekening gehouden met een eventueel overschot op de 
meeneemregeling 2013.  
 
Conform de gemaakte afspraken met onze accountant kunnen volgens bedrijfseconomische principes ook 
“niet direct toerekenbare kosten” vanuit de kostenplaatsen worden toegerekend aan het participatiebudget. 
Dit was gezien de (hoge) budgetten gunstig voor de gemeenten met als direct gevolg dat de 
uitvoeringslasten lager waren. Nu de budgetten fors verminderd zijn zou deze toerekensystematiek ter 
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discussie gesteld kunnen worden. Voorlopig is aan het participatiebudget € 217.240 aan algemene 
overheadkosten toegerekend.         
 
Overige budgetten 
Bij de raming van de lasten voor het gemeentelijk minimabeleid en de voorzieningen WMO/WVG is 
uitgegaan van de werkelijke cijfers bij de jaarrekening 2012. De bijdrage voor schuldhulpverlening is 
gebaseerd op het standaardtarief (€ 5,83) maal het aantal inwoners per gemeente.  
 
Bijdragen gemeenten 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in alle overige bijdragen van de twee gemeenten: 
 

Gemeente Ideel Minimabeleid SHV WMO vz  Wvg vz Totaal 

        

Hollands Kroon 0 578.218 277.899 3.899.498 2.156.512 6.912.127 

Schagen 0 647.947 270.675 2.947.705 1.601.832 5.468.159 

        

Totaal 0 1.226.165 548.574 6.847.203 3.758.344 12.380.286 

 
 
8.4 Investeringen 
Een overzicht van de investeringen vindt u in de staat van activa bij deze programmabegroting. Afschrijving 
vindt lineair plaats. De totale afschrijvingslasten voor 2014 bedragen € 109.679,-. 
 
8.5 Stand en verloop van de reserves 
 
Algemene reserve bedrijfsvoering 
De algemene reserve bedrijfsvoering is bestemd voor dekking van incidentele lasten vanuit de 
bedrijfsvoering. De hoogte van deze reserve bedraagt 2,5%-5% van de begroting van de uitvoeringslasten. 
Vorming vindt plaats op basis van positieve resultaten op de uitvoeringslasten bij de jaarrekening. Het saldo 
van deze algemene reserve was € 161.301 per 31 december 2012. 
 
Bestemmingsreserves 
� Aan de bestemmingsreserve inkomensdeel worden overschotten op de Wet BUIG toegevoegd tot 

maximaal 10 procent van het jaarvolume Wet BUIG. Het saldo bedroeg per 31 december 2012  
€ 224.663. 

� Het saldo van de bestemmingsreserve WW-verplichtingen bedroeg per 31 december 2012 €  73.317.   
� De bestemmingsreserve oudkomers is bestemd voor kwaliteitsverbetering van de uitvoering 

Inburgering. Het saldo bedroeg per 31 december 2012 € 96.996.  
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9. Staat van activa 
 

Omschrijving van de   Oorspr.bedr. Vermeerde- Verminde- Oorspr.bedr. Loop- 

kapitaaluitgaven Jaar kap.uitgaven ringen in het ringen in het kap.uitgaven tijd 

  per 01-01 dienstjaar dienstjaar per 31-12  

    2014 2014 2014 2014   

        

Verbouwing 2006 147.707   147.707 20 

   147.707 0  0 147.707   

       

Investering Hardware 2012  2012 81.515   81.515 5 

Servers 2011 66.110   66.110 5 

Servers 2009 30.861   30.861 5 

Servers 2014   30.861   30.861 5 

   178.486 30.861 0 209.347   

       

Uitbreiding hardware 2010/2011 2010 52.820   52.820 5 

uiitbreiding software 2013 9.624 0   9.624 3 

    62.444 0 0 62.444   

       

Telefooncentrale 2006 22.732   22.732 10 

   22.732 0  0 22.732   

       

E-dienstverlening 2012  2012 10.500 0  10.500 3 

    10.500 0 0 10.500   

       

Meubilair 2006 132.289   132.289 10 

Inventaris buro leerplicht 2007 7.500   7.500 10 

Paternosterkast 2006 24.175   24.175 10 

Meubilair “uitzicht op werk” 2011 17.342  0 17.342 10 

   181.306 0 0 181.306   

       

Investering software 2012 68.325   68.325 3 

    68.325 0 0 68.325   

       

Verbouwing Publieksplein 2009 101.724   101.724 20 

   101.724 0  0 101.724   

       

Inr. kantoorruimte 1e verdieping 2009 86.777   86.777 20 

   86.777 0  0 86.777   

       

Totaal mva  860.002 30.861 0 890.863  
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 Afschrij- Boekwaarde Boekwaarde Sub- Selectie   

t/m vingen per 01-01 per 31-12 functie   

       

2013 2014 2014 2014     Omschrijving 

       

80.731 5.152 66.976 61.824 5010000 mva Bedrijfsgebouwen 

80.731 5.152 66.976 61.824    

       

16.303 16.303 65.212 48.909 5020000 mva Mach./app./install. 

26.444 13.222 39.666 26.444  mva Mach./app./install. 

24.688 6.173 6.173 0  mva Mach./app./install. 

0 0 0 30.861  mva Mach./app./install 

67.435 35.698 111.051 106.214    

       

31.692 10.564 21.128 10.564 5020000 mva Mach./app./install. 

0 3.208 9.624 6.416  mva overig 

31.692 13.772 30.752 16.980    

       

15.788 2.273 6.944 4.671 5040000 mva Overig 

15.788 2.273 6.944 4.671    

       

3.500 3.500 7.000 3.500 5020000 mva Overig 

3.500 3.500 7.000 3.500    

       

90.964 13.229 41.325 28.096 5040000 mva Overig 

4.937 750 2.563 1.813  mva Overig 

16.925 2.418 7.250 4.833  mva Overig 

3.484 1.734 13.858 12.124  mva Overig 

116.310 18.131 64.996 46.866    

       

22.775 22.775 45.550 22.775  mva Overig 

22.775 22.775 45.550 22.775    

       

29.386 4.521 72.338 67.817 5010000 mva Bedrijfsgebouwen 

29.386 4.521 72.338 67.817    

       

25.070 3.857 61.707 57.851 5010000 mva Bedrijfsgebouwen 

25.070 3.857 61.707 57.851    

       

392.687 109.679 467.315 388.497    
 
 
 


