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Samenvatting

De gemeenten Hollands Kroon en Schagen participeren in de gemeenschappelijke regeling ISD-KNH. 

Deze gemeenschappelijke regeling voert een aantal taken uit voor de gemeenten, waaronder de 

verstrekking van bijstandsuitkeringen en het zorgdragen voor re-integratie en participatie van mensen 

vallend onder de doelgroep. 

De ISD-KNH heeft het jaar 2013 positief weten af te sluiten met een overschot op het Inkomensdeel, 

het Participatiebudget en op de uitvoeringslasten.  

 

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2013 van de ISD-KNH, onder blijkgeving van de volgende 

zienswijze: 

- Waardering uit te spreken voor het feit dat de ISD-KNH, ondanks de recessie en tijden van 

bezuinigingen, het jaar 2012 heeft afgesloten met een positief resultaat. 

 

 

Financiële gevolgen

De ISD-KNH heeft het jaar 2013 in financiële zin positief afgesloten. U wordt verder verwezen naar de 

paragraaf ‘financiën’. 

 

 

Raadsvoorstel 
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1 Aanleiding

De gemeente Schagen participeert samen met de gemeente Hollands Kroon in de 

gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland (ISD-KNH). 

Het dagelijks bestuur van de ISD-KNH heeft op 24 april de jaarrekening 2013 vastgesteld. Alvorens het 

Algemeen bestuur van de ISD-KNH de stukken kan vaststellen, worden de raden in de gelegenheid 

gesteld zienswijzen te uiten.  

De ISD-KNH draagt bij aan de uitvoering van doelstelling 1van de gemeentelijke begroting en 

Meerjarenvisie 2014-2018: ‘Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud’. 

 

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Het doel van dit advies is uw raad te informeren over de jaarstukken 2013 van de ISD-KNH. 

 

 

3 Argumenten

De ISD-KNH voerde in 2013 de volgende taken uit voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen: 

- Wet werk en bijstand (Wwb) en de inkomensvoorzieningen Ioaw en Ioaz; 

- Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004; 

- Wet inburgering (Wi); 

- Leerplichtwet en Rmc-functie voortijdig schoolverlaten (Lpw/Rmc); 

- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; 

- Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Web). 

 

Per 1 januari 2007 is de ISD-KNH opgericht door zes gemeenten in de Kop van Noord-Holland. Door 

twee gemeentelijke herindelingen zijn er in 2013 nog slechts twee participanten over in de 

gemeenschappelijke regeling, te weten Hollands Kroon en Schagen. 

Diverse ontwikkelingen in het Sociaal Domein en keuzes die de gemeenten Schagen en Hollands 

Kroon hierin hebben gemaakt hebben ertoe geleid dat uw raad op 25 maart jl. heeft besloten tot 

liquidatie van de gemeenschappelijke regeling ISD-KNH per 1 januari 2015. Door de liquidatie heeft de 

ISD-KNH geen begroting ingediend voor het jaar 2015. 

 

De in 2012 aangegane intensieve samenwerking met Noorderkwartier op het gebied van 

werkgeversdienstverlening, is in 2013 voortgezet. De samenwerking heeft geleid tot oprichting van het 

Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland. In het Werkgeversservicepunt werken samen: de ISD-

KNH, Noorderkwartier, De Bolder (het SW-bedrijf van Texel), het UWV en de gemeenten Den Helder en 

Texel. Het Werkgeversservicepunt is een samenwerkingsverband, een soort netwerkorganisatie. Het 

Werkgeversservicepunt zorgt ervoor dat de werkgevers in de Noordkop één gezicht en één 

aanspreekpunt hebben. Het matchen van vraag en arbeid door de samenwerkende organisaties, 

moet uiteindelijk leiden tot duurzame uitstroom uit alle doelgroepen werkzoekenden (zoals bijstand, 

WW en Sociale Werkvoorziening). 

 

Eind 2013 is de ISD-KNH gestart met de Uitstroomunit. Het doel hiervan is een ontwikkeling van 

maatschappelijke begeleiding tot zakelijke dienstverlening. Op de tweede verdieping van het ISD-

pand is een uitzendbureau-achtige uitstraling opgezet waar dagelijks cliënten komen voor een intake 

en het matchen op werk. 

 

Voor de werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland is 2013 een zwaar jaar geweest. Dit heeft 

geleid tot een aanzienlijke stijging van het aantal verstrekte bijstandsuitkeringen. Begin 2013 ontvingen 

874 huishoudens een bijstandsuitkering (totaal voor Schagen en Hollands Kroon). Aan het einde van 

2013 waren dit 994 huishoudens. De stijging werd voornamelijk veroorzaakt doordat meer mensen hun 

baan kwijt raakten, door een grotere instroom vanuit de Werkloosheidswet (Ww) en doordat meer 

zelfstandig ondernemers het hoofd niet meer boven water konden houden. 

 

In 2013 zijn in totaal 692 aanmeldingen voor de schuldhulpverlening binnengekomen. Dit is een forse 

stijging ten opzichte van 2012, toen waren het er 450. Lang niet alle aanmeldingen hebben geleid tot 

een schuldhulpverleningstraject. Een aantal mensen was geholpen met een eenmalig adviesgesprek, 
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een aantal viel af doordat men niet voldoende gemotiveerd bleek te zijn, of men had bijvoorbeeld 

fraudeschulden die niet voor kwijtschelding in aanmerking komen. 

 

Het gebruik van minimaregelingen (bijzondere bijstand) is toegenomen. Dit is met name te wijten aan 

de recessie waardoor mensen steeds minder te besteden hebben. Een andere reden is dat de kosten 

van bewindvoering sinds 2013 worden vergoed uit de bijzondere bijstand.  

 

4 Financiën

De jaarrekening heeft een goedkeurende accountantsverklaring opgeleverd. 

 

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 832.000 positief. Dit resultaat is voornamelijk ontstaan door 

de volgende oorzaken: 

- Het inkomensdeel laat over 2013 een overschot van totaal € 888.898 zien. Conform de 

gemeenschappelijke regeling is het overschot toegevoegd aan de bestemmingsreserve 

Inkomensdeel. Door de toevoeging bedraagt het saldo van de bestemmingsreserve per 31 

december 2013 in totaal € 1.113.562. Het positieve resultaat op het Inkomensdeel is onder 

andere ontstaan doordat een scan op de ‘voorliggende voorzieningen’ heeft 

plaatsgevonden. In 30 gevallen bleek inderdaad sprake te zijn van een voorliggende 

voorziening. Deze scan heeft € 519.000 opgeleverd.   

- De uitgaven voor de uitvoering van het zogenaamde minimabeleid zijn gestegen. Hierop is 

€ 239.000 meer uitgegeven dan begroot. De stijging wordt veroorzaakt door een stijging van 

het aantal cliënten dat gebruik maakt van minimaregelingen en doordat de kosten van 

bewindvoering sinds 2013 worden vergoed uit de bijzondere bijstand. 

- Bij de begroting van 2013 is het uitgangspunt gehanteerd dat het Participatiebudget (voor re-

integratie activiteiten) taakstellend is. Het zoveel mogelijk intern laten plaatsvinden van re-

integratietrajecten heeft een besparend effect op de uitgaven. Hierdoor is een overschot 

van € 382.201 ontstaan dat wordt meegenomen naar het begrotingsjaar 2014.  

 

Resultaatbestemming: 

Na toevoeging van het overschot op het inkomensdeel (€ 888.898) aan de bestemmingsreserve 

inkomensdeel en onttrekking uit de reserves voor diverse kosten blijft een voordeel van € 115.356 op 

de uitvoeringslasten over. Hiervan wordt volgens de gemeenschappelijke regeling € 110.015 

toegevoegd aan de algemene reserve bedrijfsvoering en zal met de gemeenten € 49.341 worden 

afgerekend bij de jaarrekening. Het resultaat na bestemming bedraagt daardoor € 0. 

 

  



Registratienr. CONCEPT  DANIELLE  Raadsvoorstel en -besluit 

*CONCEPT*   
 

 Relatie met: 14.009596 

 

 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 4 van 5 

5 Risico's

De ISD-KNH, en in het verlengde daarvan de gemeenten Schagen en Hollands Kroon, hebben te 

maken met de volgende (financiële) risico’s: 

- Mogelijk verdergaande stijging van het aantal bijstandsgerechtigden waardoor de 

gemeente mogelijk niet uitkomt met het budget (Inkomensdeel Wwb); 

- De komende jaren verdergaande bezuinigingen op het Participatiebudget waardoor er 

steeds minder ruimte is voor activering en re-integratie van uitkeringsgerechtigden; 

- Samenvoeging van het Participatiebudget met de rijksbijdrage Wsw (Wet sociale 

werkvoorziening) en gedeeltelijk de Wajong (vanaf 2015). De gemeenschappelijke regeling 

Gesubsidieerde Arbeid ontvangt sinds enkele jaren een extra suppletie van de gemeenten 

om de Wsw-lonen te kunnen betalen. De ontvangen rijksbijdrage is niet voldoende om het 

Cao-loon van de Sw-dienstverbanden te kunnen bekostigen. Samenvoeging van de 

budgetten betekent dat het participatiebudget grotendeels op gaat aan de betaling van 

de Sw-lonen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2014, nr. ;  

 

gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 

besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2013 van de ISD-KNH, onder blijkgeving van de volgende 

zienswijze: 

- Waardering uit te spreken voor het feit dat de ISD-KNH, ondanks de recessie en tijden van 

bezuinigingen, het jaar 2012 heeft afgesloten met een positief resultaat. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 27 mei 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


