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  Raadsvergadering van 30 juni 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

19 mei 2015 

R.P. van der Lei 

0224 – 210 642 

Zienswijze jaarrekening 2014 ISD-KNH en liquidatiebalans ISD-KNH 

Sociaal Domein 

15.010343 

 

 

Samenvatting 

De gemeenten Hollands Kroon en Schagen participeerden in 2014 in de gemeenschappelijke 

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

gemeenschappelijke regeling voerde 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 2014 afgesloten met een negatief resultaat op de uitvoeringslasten. De 

liquidatiebalans resulteert in een positief restant van de reserves. 

 

 

Voorgesteld besluit 

 

De raad wordt voorgesteld: 

- geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de jaarrekening 2014 van de ISD-KNH; 

- in te stemmen met de liquidatiebalans ISD-KNH; 

- de extra bijdrage over 2014 ad € 107.355 te dekken uit de reserve Sociaal Domein; 

- het positieve restant van de reserves ad € 177.000 te storten in de reserve Sociaal Domein. 

 

Financiële gevolgen 

De ISD-KNH heeft het jaar 2014 afgesloten met een negatief resultaat op de uitvoeringslasten van  

€ 218.268. Dit resulteert conform de verdeelsleutel in een hogere bijdrage voor de gemeente Schagen 

van € 107.355. 

 

De liquidatiebalans resulteert in een positief restant van de reserves van € 360.000. Hiervan wordt 

conform de verdeelsleutel € 177.000 uitgekeerd aan de gemeente Schagen. 
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Aanleiding 

De gemeente Schagen participeerde in 2014 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 12 mei 2015 de concept-jaarrekening 2014 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’. 

 

 

1. Argumenten 

De ISD-KNH voerde in 2014 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). 

 

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. De liquidatie is inmiddels 

afgerond. De liquidatiebalans ligt ter vaststelling voor. 

 

 

2. Financiën 

Voor een uitgebreide financiële toelichting op de diverse regelingen wordt verwezen naar de 

Jaarstukken 2014 ISD Kop van Noord-Holland. Het nadeel op de uitvoeringslasten is vooral ontstaan 

door afkoopsommen van personeel in het kader van het sociaal statuut. Het profijt hiervan komt in de 

volgende jaren tot uiting door lagere frictiekosten. Het nadeel van € 218.268 wordt verdeeld op basis 

van de verdeelsleutel die gebaseerd is op het aantal inwoners per 1 januari 2014. 

 

De liquidatiebalans is opgesteld conform de gemaakte afspraken tussen beide deelnemende 

gemeenten. Voor de toekomstige lasten als gevolg van het afstoten van het pand aan het 

Westerpark en voor boventallig personeel is een voorziening getroffen. Dit resulteert in een positief 

restant van de reserves van € 360.000, hetgeen conform de verdeelsleutel verdeeld wordt over de 

deelnemende gemeenten. 

 

 

3. Risico's 

Nadat de jaarrekening 2014 door het algemeen bestuur van de ISD-KNH is vastgesteld, is de liquidatie 

een feit. Er gaat één risico mee en die betreft boventallig personeel. De lasten voor de eerste twee 

jaar zijn voorzien met de liquidatie. Wanneer er na die periode nog sprake is van boventallig 

personeel moet hiervoor binnen de begroting van de Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en 

Inkomen (COWWI) een oplossing gevonden worden.  
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken/documenten: 

-jaarstukken 2014 ISD Kop van Noord-Holland 

-liquidatiebalans ISD Kop van Noord-Holland 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie  d.d. 9 juni 2015; 

 

gelet op de Gemeentewet en de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen ; 

 

gelet op de Gemeenschappelijke Regeling ISD Kop van Noord-Holland; 

 

gelet op het liquidatieplan ISD Kop van Noord-Holland; 

 

besluit: 

 

- geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de jaarrekening 2014 van de ISD-KNH; 

- in te stemmen met de liquidatiebalans ISD-KNH; 

- de extra bijdrage over 2014 ad € 107.355 te dekken uit de reserve Sociaal Domein; 

- het positieve restant van de reserves ad € 177.000 te storten in de reserve Sociaal Domein. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 juni 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


