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1 Voorwoord 
Namens het bestuur van de ISD Kop van Noord-Holland (ISD-KNH) mag ik u hierbij voor de laatste 
keer het jaarverslag 2014 aanbieden, met daarin de resultaten van de beleidsvoornemens voor dit 
kalanderjaar. 
 
Dit kalanderjaar stond vooral in het teken van de liquidatie van de ISD-KNH. 
De door het rijk opgelegde decentralisaties hebben de gemeente Schagen en Hollands Kroon doen 
besluiten om samen te werken op het terrein van het sociaal domein. Besloten is om deze 
samenwerking vorm te geven door de ondersteunende taken onder te brengen bij de gemeente 
Schagen als nieuwe afdeling COWWI. COWWI staat voor Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en 
Inkomen. Beiden gemeenten hebben daarnaast wijkteams ingericht voor de uitvoerende taken en de 
beleidsmedewerkers zijn ondergebracht in de afdeling samenleving. 
 
De gemeenteraden van Hollands Kroon en Schagen hebben op respectievelijk 4 en 25 maart 2014 het 
besluit tot opheffing per 1 januari 2015van de ISD-KNH genomen. Het algemeen bestuur van de ISD-
KNH heeft vervolgens op 1 juli 2014 overeenkomstig besloten. In navolging hierop hebben de beide 
gemeenten in december het liquidatieplan vastgesteld.  
 
Resultaten 
De ISD-KNH sluit 2014 af met een negatief financieel resultaat van € 218.000 op de uitvoeringslasten. 
 
Net als vorig jaar is ook in 2014 het bestand met uitkeringsgerechtigden toegenomen. Dit betreft 
voornamelijk instroom vanuit de Werkloosheidswet (WW) en is dus een direct gevolg van de 
economische recessie. Desondanks is er nog steeds een overschot op het inkomensdeel. We willen 
hierbij wel een winstwaarschuwing geven. In 2015 zullen ook de huidige Wet werk en 
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajongers) onder de bijstand gaan vallen. Wij voorzien dat 
het dan lastig wordt een overschot op het inkomensdeel te realiseren. 
 
De uitvoeringslasten van de ISD-KNH bedroegen in 2014 € 3.742.149. Het bedrag dat de gemeenten 
Hollands Kroon en Schagen gezamenlijk op basis van de verdeelmaatstaven van het cluster Werk & 
Inkomen kregen bedroeg zo’n € 5,4 miljoen. Daarmee kan worden vastgesteld dat de ISD-KNH de 
werkzaamheden efficiënt en ver onder de baten die de gemeenten ontvangen voor de uitvoering, 
uitvoert. Uniformiteit is beleid en uitvoering, korte lijnen, LEAN werken en de vergaande digitalisering in 
werk en uitvoering dragen bij aan dit succes. 
 
Liquidatie 
Tegelijk met deze jaarrekening wordt de liquidatiebalans aan de gemeenteraden van Schagen en 
Hollands Kroon aangeboden. Hierbij zal o.a. rekening worden gehouden met een voorziening voor het 
boventallig personeel, extra afschrijving op de investeringen met betrekking tot het pand aan het 
Westerpark en een voorziening voor het opleveren van het huur pand aan het Westerpark bij 
beëindiging van de huurovereenkomst in mei 2017.  
 
Het positieve restant van de reserves van €360.000 wordt verdeeld op basis van het inwoneraantal van 
de gemeenten op 1 januari 2014. Dit is voor de gemeente Hollands Kroon € 183.000 en voor de 
gemeente Schagen € 177.000. 
 
 
 
 
Namens het Dagelijks Bestuur, 
 
 
 
 
De heer B. Blonk, 
Voorzitter. 
 
 
 
Schagen, 20 april 2015 
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2 Programma Bestuur 
 
Bestuur 
De ISD Kop van Noord-Holland (ISD-KNH) is een intergemeentelijk samenwerkingsverband sociale 
zaken van de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders 
sociale- en economische zaken van de twee deelnemende gemeenten en is onderverdeeld in een 
algemeen en een dagelijks bestuur. Het bestuur wordt ondersteund door de secretaris-directeur. 
 
Visie en missie  
In 2009 heeft het Algemeen Bestuur de visie en missie vastgesteld. 

 
Kernwaarden zijn eigenwaarde van de burger, bevordering van zelfredzaamheid, het nemen van de 
eigen verantwoordelijkheid en participatie aan de samenleving. 
 
Taken 
De ISD-KNH  voerde in 2014 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); 
 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; 
 Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Web); 
 Beleidsondersteuning voor de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). 

 

Missie 
Wie aanspraak maakt op het aanbod van producten bij de ISD-KNH wordt geholpen op een manier 
die de zelfredzaamheid bevordert. Hierbij gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid die ieder 
individu heeft. We boren daarvoor alle talenten aan die de burger heeft, vanuit het principe dat de 
burger onze opdrachtgever is. We doen dat met respect en indien nodig met zachte, maar soms ook 
noodzakelijk met dwingende hand binnen de kaders van wet- en regelgeving. Om de burger zo goed 
mogelijk van dienst te zijn werken wij integraal. Daar waar nodig schakelen we netwerkpartners in 
om het doel, zelfredzaamheid, te bereiken.  

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. Met deze benadering bouwen we aan een stevige en moderne organisatie.  
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Organogram  
 

 
 
 
 
2.1 OR 
Voor de ISD-KNH geldt de Wet op de Ondernemingsraden. Namens de medewerkers voert de 
ondernemingsraad (OR) overleg met het bestuur over het beleid in het algemeen en de 
personeelsbelangen in het bijzonder. De OR bestaat uit vijf personeelsleden. 
 
Met de liquidatie van de ISD-KNH per 1 januari 2015 was het een bewogen jaar voor de OR. Op 7 juli 
2014 is er advies gevraagd aan de OR inzake de opheffing van het ISD-KNH. Op 9 september 2014 
heeft de OR besloten positief te adviseren op de advies aanvraag betreffende de opheffing van het de 
ISD-KNH per 1 januari 2015. Belangrijke reden om tot een positief advies zijn gekomen is dat de 
gevolgen voor het personeel goed zijn ondervangen in het sociaal plan.  
 
2.2 Dienstverlening en communicatie 

Het project ISD 2.0 is gestart om vorm te geven aan de veranderende rol als (gemeentelijke) 
organisatie. Zodat de ISD-KNH beter aansluit bij de behoefte van de samenleving en 
toekomstbestendig blijft.  
 
Dit houdt onder andere in: 

 het digitale dienstverleningskanaal verder door ontwikkelen en uitbreiden;  

 papierloos werken; 

 minder kantoorruimte realiseren door plaats- en tijdsonafhankelijk werken; 

 Resultaatgericht werken en eigen verantwoordelijkheid nemen (van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen 
dat’).  

 
Het project ISD 2.0 is gestopt toen het duidelijk werd dat de ISD-KNH zou worden opgeheven. De ISD-
KNH heeft geparticipeerd in de regionale werkgroep communicatie Sociaal Domein. De focus lag op het 
goed en duidelijk informeren van cliënten over de veranderingen. Niet alleen over de opheffing van de 
ISD-KNH, maar ook betreft de Participatiewet en de komst van de kostendelersnorm. Alle cliënten zijn 
via een persoonlijke brief geïnformeerd over de veranderingen. 
  
Dit project is onder de vlag van de ISD-KNH stopgezet en wordt nu verder doorontwikkeld binnen het 
Sociaal Domein.  
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen Bestuur 

Dagelijks Bestuur 

Directeur 

P&O Staf Consulent 

Publieksdienst Bedrijfsbureau 

Figuur 1 
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Nr. Effectdoelstelling Effectindicatoren Begroting 2014 Jaarverslag 2014 

1 Werkgevers-
servicepunt 
ontwikkelen 

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

Werkgevers-
servicepunt is volledig 
operationeel 

Deels gerealiseerd 

2 
 

Uitvoering geven aan 
de Participatiewet 

Evalueren  
en optimaliseren  

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

Inwerkingtreding van 
de Participatiewet 
werd uitgesteld tot 1 
januari 2015 

3 
 

Gemeenten betrekken  
Bij activiteiten 
 ISD-KNH 

Informatiebronnen en 
contactmomenten 
voor gemeenten. 

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

In mei 2015 is er een 
informatieavond 
geweest voor 
raadsleden waarin de 
wetswijzigingen 2015 
centraal stonden. De 
overige activiteiten zijn 
stopgezet vanwege de 
opheffing van de ISD-
KNH. 

4 
 

Concept 1 gezin 1 
plan 

Integrale aanpak bij 
meerdere 
vraagstukken in één 
gezin verbreden  

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

Door aanpassingen in 
de werkprocessen en 
werkwijzen van de 
verschillende teams 
(zie onder) is de 
methodiek 1 gezin 1 
plan integraal 
onderdeel geworden 
van de dienstverlening 
van de ISD-KNH. 

Tabel 1 

 
Wat hebben we gedaan? 
 
Effectdoelstelling 1 
Het Werkgeversservicepunt is op de bestaande wijze voortgezet. Om te komen tot een versterkte 
aansturing en uitvoering werd tijdens het voorbereidingsproces duidelijk dat het speelveld verbreed 
moest worden naar een integrale aanpak tussen Economische Zaken, Sociaal Domein, Onderwijs en 
Zorg. Hier is het ontwikkelproces op gericht. Het realiseren van een volledig operationeel 
Werkgeversservicepunt is  medio 2015 gepland. 
 
Effectdoelstelling 2 
Bij het opstellen van de begroting 2014 was er nog sprake van inwerkingtreding van de Participatiewet 
per 1 januari 2014. Medio 2013 is de invoeringsdatum echter verschoven naar 1 januari 2015. 
 
Effectdoelstelling 3 
Er is in 2014 een voorlichtingsavond voor de raad georganiseerd.  
 
 
Effectdoelstelling 4 
Begin 2014 is de in 2013 uitgevoerde implementatie van het concept 1 Gezin 1 Plan geëvalueerd.  Op 
basis van de conclusies van dat onderzoek, zijn toen aan het MT aanbevelingen gedaan ten behoeve 
van de verdere ontwikkeling van het concept binnen de organisatie. Naar aanleiding hiervan zijn de 
volgende stappen gezet: 
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 Het onderwerp 1 Gezin 1 Plan is als vast onderdeel opgenomen in (het werkproces van) de 
intake levensonderhoud. Dit betekent, dat wanneer tijdens de intake blijkt dat er meer zorg- 
en/of dienstverlenende partijen bij de cliënt betrokken zijn, de intaker nagaat of er al een 
gezinsplan is. Als dit er niet is, dan overweegt hij dit (via de Wering) op te starten. Als dit er wel 
is, dan zorgt hij voor aansluiting bij het bestaande plan. 
 

 Het onderwerp 1 Gezin 1 Plan is ingebed in de vaste overlegstructuur van de verschillende 
teams, door het frequent te agenderen. Praktijkcases dienden daarbij als voertuig. 
 

 

 De coördinatoren van de verschillende teams zijn nadrukkelijker gaan sturen op het 
ontwikkelen van een integrale benadering van cliënten door medewerkers. Daartoe behoort ook 
het belichten van de meerwaarde van samenwerking met andere zorg- en dienstverleners en 
het stimuleren hiervan. 
 

 De coördinatoren zijn actief de frequentie gaan monitoren waarmee medewerkers bij 1 Gezin 1 
Plan betrokken waren, op basis van de managementinformatie uit de draaitabellen. Op die 
manier werd inzichtelijk in hoeverre het gebruik van de methodiek gemeengoed werd en al of 
niet extra aandacht voor dit onderwerp nodig was.   
 
 

 De coördinatoren zijn de Gildegroepleden van de ISD-KNH gaan stimuleren en faciliteren in 
hun ambassadeursrol, bijvoorbeeld door hen in de reguliere werkoverleggen een podium te 
geven voor terugkoppeling vanuit de Gildegroep. (De Gildegroep ‘Kopse Werkwijze’ is een 
organisatie overstijgende groep medewerkers uit de diverse geledingen van het BOJOZ, die in 
het leven is geroepen om de methodiek 1 Gezin 1 Plan in de regio levend te houden en verder 
te verbeteren.)  
 

 De aandachtsfunctionarissen van de ISD-KNH (ook wel ‘ambassadeurs 1 Gezin 1 Plan’) 
werden door medewerkers frequent benaderd in hun rol als vraagbaak en sparringpartner. 
Daarnaast werden zij  
volgens protocol ingeschakeld  in gevallen waarbij over werd gegaan tot het doen van een 
melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Advies en Steunpunt Huiselijk 
Geweld. 

 
 
Door bovenbeschreven aanpassingen in de werkprocessen en werkwijzen die door de verschillende 
teams worden gehanteerd, is de methodiek 1 Gezin 1 Plan een integraal onderdeel geworden van de 
dienstverlening van de ISD-KNH. 
 
2.3 Wat heeft het gekost? 
 
Tabel 2 

Bedragen x € 1.000 

         Overzicht programma Begroting voor wijziging Begroting na wijziging Realisatie 

  Lasten Baten saldo Lasten Baten saldo Lasten  Baten saldo 

                    

Programma algemeen bestuur   
 

    
 

    
 

  

Bestuursondersteuning -1.524 217 -1.307 -1.738 196 -1.541 -1.683 216 -1.467 

Representatie -17 0 -17 -22 0 -22 -21 0 -21 

  -1.541 217 -1.324 -1.760 196 -1.564 -1.704 216 -1.488 

Wijzigingen komen voort uit de 1
e
 en 2

e
 managementrapportage 2014



 

 

3 Programma onderwijs 
 
3.1 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.  
 
Resultaat & Effect 

Nr. Effectdoelstelling Effectindicatoren Begroting 2014 Jaarverslag 2014 

1 Een bijdrage leveren 
aan het reduceren 
van het 
schoolverzuim. 

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

Relatief verzuim  
2,4% 
 
Luxe verzuim 
0,22% 

Tabel 3 * Voor het programma onderwijs wordt uitgegaan van schooljaren. Het betreft hier het schooljaar 2013-2014. 

 
Wat hebben we gedaan? 
In het schooljaar 2013-2014 bedroeg het verzuimpercentage 2,4%, tegen 2,5 % in 2012-2013. Hoewel 
niet is voldaan aan de begrootte doelstelling van 2,1%, is er dus toch sprake van een reductie van het 
totale aantal verzuimmeldingen dat door de ISD-KNH werd afgehandeld. Bij nadere analyse op 
gemeenteniveau, wordt duidelijk dat de terugloop zich alleen voordoet in de gemeente Schagen. In de 
gemeente Hollands Kroon liep het verzuim in absolute aantallen op, zij het in lichte mate.   
 
Hoewel door het RBL het afgelopen schooljaar in absolute aantallen wat meer processen verbaal zijn 
opgemaakt dan vorig schooljaar, zijn dit er nog altijd aanzienlijk minder dan enkele jaren geleden. In het 
Jaarverslag 2013-2014 is aangegeven dat het hierbij gaat om een trend, die zich in de gehele 
Politieregio Noord-Holland Noord aftekent. Het sterk verminderde aantal meldingen luxe verzuim, die 
juist relatief vaak tot een proces verbaal leiden, wordt hiervoor in het jaarverslag als een van de 
mogelijke oorzaken genoemd. Daarnaast wordt opgemerkt dat leerplichtambtenaren van de ISD-KNH 
in steeds minder gevallen ‘gebruikmaken’ van het proces verbaal als instrument om in een gedwongen 
kader hulpverlening in te zetten. Veelal zijn jeugdhulpverleningspartijen al voldoende betrokken en 
heeft een proces verbaal geen meerwaarde, zo constateren zij.  
 
Voor een meer uitgebreide toelichting op de cijfers en uitgevoerde activiteiten wordt verwezen naar het 
jaarverslag leerplicht 2013-2014. 
 
3.2 Regionale Meld- en Coordinatiefunctie (RMC)  
Het doel van de RMC-regeling is het in beeld brengen van jongeren die zonder startkwalificatie de 
school verlaten, ook wel voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) genoemd en hen te helpen deze 
startkwalificatie uiteindelijk wel te behalen. Een startkwalificatie is een diploma op havo- / vwo-niveau of 
mbo-niveau 2, 3 of 4. 
 

Nr. Effectdoelstelling Effectindicatoren Begroting 2014 Jaarverslag 2014 

1 Een bijdrage leveren 
aan het reduceren 
van het vsv

1
. 

Percentage vsv-ers 2,6%  1,8%  

Tabel 4 * Voor het programma onderwijs wordt uitgegaan van schooljaren. Het betreft hier schooljaar 2013-2014. 

 
Wat hebben we gedaan? 
Van alle jongeren uit onze regio die op 1 oktober 2013 jonger waren dan 22 jaar en ingeschreven 
stonden op het VO, MBO of VAVO, had op 1 oktober 2014 1,8% geen startkwalificatie. Het gaat hierbij 
om een voorlopig percentage. De definitieve VSV-cijfers worden door het Ministerie in de loop van dit 
schooljaar (2014-2015) bekend gemaakt.  

                                                      
 
1
 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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Gedurende het schooljaar heeft het RMC in nauwe samenwerking met de scholen voor VO en het ROC 
Kop van Noord-Holland gewerkt aan het project ‘Regionale Uitstroomprocedure.’ De binnen dit project 
ontwikkelde regionale uitstroomprocedure heeft erin geresulteerd dat de tijd tussen de 
schooluitschrijving van een leerling en diens intake  bij het RMC is verkort. Voorts is de overdracht van 
informatie over uitgevallen leerlingen vanuit het onderwijs aan het RMC sterk verbeterd.  
Het RMC kan nu dus sneller in actie komen en beschikt over gedegen achtergrondinformatie wanneer 
zij uitgevallen leerlingen benadert voor een intakegesprek. Dit gebeurt nu bovendien telefonisch, in 
plaats van per brief, wat de effectiviteit van de gesprekken ten goede komt.  
 
Tijdens de zomermaanden heeft het RMC actief bijgedragen aan het voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten, door met behulp van het softwaresysteem Intergrip regie te voeren op de overstap van 
leerlingen van het VMBO naar het MBO.  
  
Voorts werd de afgelopen periode vanuit het RMC zitting genomen in de toeleidingscommissie voor de 
entreeopleidingen van het ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College. In deze commissie 
werden alle leerlingen besproken die zich voor de entreeopleiding hadden aangemeld en over wie 
twijfel bestond of de entreeopleiding ook daadwerkelijk het beste aansloot bij hun 
onderwijsleerbehoeften. Indien dit niet het geval was, werden aan de leerling alternatieve trajecten 
geadviseerd.  
Enerzijds gaven we hiermee als RMC inhoud aan onze taak te zorgen voor een systeem van 
doorverwijzing richting onderwijs en arbeidsmarkt. Tegelijkertijd stelt deelname aan de commissie ons 
in de gelegenheid regie te voeren op het dossier voortijdig schoolverlaten in de regio.  
 
Naar aanleiding van een ontwikkeltraject met het team van RMC-medewerkers, is de in 2012 
vastgestelde visienota Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 op enkele punten aangescherpt. Het 
resultaat hiervan is een hernieuwd Plan van Aanpak voor het RMC, dat inmiddels leidend is voor het 
handelen van de RMC-medewerkers. 
In ons Plan van Aanpak kiezen we bewust voor casemanagement in plaats van trajectbegeleiding. Dat 
wil zeggen dat de medewerkers van het RMC zich nadrukkelijker dan voorheen concentreren op een 
goede doorverwijzing naar hetzij onderwijs of arbeidsmarkt, hetzij de juiste ketenpartner om hervatting 
van onderwijs of arbeid te bespoedigen. In de nabije toekomst zal in dit verband de samenwerking met 
het wijkteam essentieel zijn.  
Met deze aanpak kiezen we dus nadrukkelijk niet voor trajectbegeleiding, waaronder doorgaans een 
meer intensieve vorm van individuele ondersteuning wordt verstaan. 
 
3.3 Educatie & Laaggeletterdheid 
Het Kabinetsbeleid schrijft voor dat Educatie wordt besteed aan laaggeletterdheid/basisvaardigheden 
en aan Nederlands als tweede taal (Nt2).  
 
De ISD-KNH coördineerde voor de vier gemeenten (Schagen, Hollands Kroon, Den Helder, Texel) in de 
Kop van Noord-Holland het opstellen van de ’Beleidsnota Educatie 2013-2015’ en het opstellen van 
een standaardovereenkomst 2013-2015 met het ROC Kop van Noord-Holland. Begin 2013 is de 
beleidsnota in de gemeenteraden vastgesteld en zijn de overeenkomsten tussen de gemeenten en het 
ROC gesloten. 
 

Nr. Effectdoelstelling Effectindicatoren Begroting 2014 Jaarverslag 2014 

1 Aanbod 
laaggeletterdheid / 
basisvaardigheden 

Aantal cursisten dat 
het aanbod heeft 
gevolgd 

50 deelnemers 32 deelnemers 

2. Aanbod Nt2 voor niet-
inburgeringsplichtigen 

Aantal cursisten dat is 
gestart  

35 deelnemers 59 deelnemers 

Tabel 5 
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3.4 Wat heeft het gekost? 
 

Bedragen x € 1.000 

         Overzicht programma Begroting voor wijziging Begroting na wijziging Realisatie 

  Lasten Baten saldo Lasten Baten saldo Lasten  Baten saldo 

                    

Programma onderwijs   
 

    
 

    
 

  

Bureau leerplicht -221 221 0 -225 225 0 -228 228 0 
Regionaal Meld- en 
Coördinatiepunt -277 277 0 -304 304 0 -295 295 0 

Wet Educatie en Beroepsonderwijs -26 26 0 -26 26 0 -26 26 0 

  -523 524 0 -555 555 0 -549 549 0 

Tabel 6  
De wijzigingen komen voort uit de 1e en 2e managementrapportage 2014 
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4  Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 
De ISD-KNH stelt als doel dat cliënten zo snel mogelijk, liefst voor de aanvraag van de uitkering, 
duurzaam en op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving. Hierbij hanteren wij het 
uitgangspunt ‘zorgen dat’, uitgaande van de zelfredzaamheid van onze burgers en ondersteunend waar 
nodig. 
 
Werkzoekendenbestand 
Het werkzoekendenbestand van de ISD-KNH bestaat uit huishoudens die een uitkering ontvangen in 
het kader van de WWB, IOAW, IOAZ of Bbz 2004. 
 
 
4.1.1 Aantal werkzoekenden  
Begin 2014 ontvingen 981 huishoudens een bijstandsuitkering. Aan het einde van 2014 waren dit 1.066 
huishoudens, een stijging van 8,7%. De stijging komt voornamelijk door een grotere instroom vanuit de 
werkloosheidwet (WW), doordat meer mensen hun baan kwijt raken of het niet meer redden als 
zelfstandig ondernemer. Ook waren er minder banen in de vaste schil bij bedrijven beschikbaar, wat 
voor de ISD-KNH nu een reden is ons meer te richten op de flexibele schil bij bedrijven. 
 

Schagen 
Stand per 1 januari  2014 

Wwb Krediet- 
hypotheek 

Bbz2004 Ioaw Ioaz Totaal 

473 1 6 19 3 502 

 

Stand per 31 december 2014 

Wwb Krediet- 
hypotheek 

Bbz2004 Ioaw Ioaz Totaal 

502 1 8 27 5 543 

Tabel 7 

 
Hollands Kroon 

Stand per 1 januari  2014 

Wwb Krediet- 
hypotheek 

Bbz2004 Ioaw Ioaz Totaal 

456 1 8 12 2 479 

 

Stand per 31 december 2014 

Wwb Krediet- 
hypotheek 

Bbz2004 Ioaw Ioaz Totaal 

491 1 8 20 3 523 

Tabel 8 

 
Schagen en Hollands Kroon 

Stand per 1 januari  2014 

Wwb Krediet- 
hypotheek 

Bbz2004 Ioaw Ioaz Totaal 

929 2 14 31 5 981 

 

Stand per 31 december 2014 

Wwb Krediet- 
hypotheek 

Bbz2004 Ioaw Ioaz Totaal 

993 2 16 47 8 1.066 

Tabel 9 

 

 
 



 

 
Jaarstukken 2014 ISD Kop van Noord-Holland  Pagina 14 van 44 

4.1.2 Instroom en Uitstroom 
 

Reden instroom 2014  Reden uitstroom 2014 

Beeindiging huwelijk/relatie 70  Aangaan relatie 20 

Einde detentie  8  Geen inlichtingen 18 

Einde of verlaging alimentatie  2  Overlijden 12 

Einde uitkering Ziektewet   9  Uitkering arbeidsongeschiktheid 15 

Einde werk 130  Verhuizing naar buitenland 6 

Einde WIA/WAO     4  Zelfstandig beroep of bedrijf 30 

Einde WW   109  Werk 151 

Einde zelfstandig beroep of bedrijf     59  Verhuizing buiten ISD 55 

Nieuwkomer     45  Detentie 4 

Schoolverlater met startkwalificatie    15  Uitkering werkloosheid 7 

Schoolverlater zonder startkwalificatie     7  Omzetting naar andere leefvorm 50 

Verhuizing naar ISD-gemeente   59  Verhuizing binnen ISD-gemeenten 16 

Oorzaak bij partner   4  Vermogensopbrengsten 6 

   Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd 21 

   Aanvang studie met studiefinanciering 7 

   Fraude en/of handhaving 5 

   Op eigen verzoek 11 

   Oorzaak bij partner 2 

Totaal 521  Totaal 436 

Minus administratieve omzettingen 0  Minus administratieve omzettingen 66 

Effectieve instroom 521  Effectieve uitstroom 370 

Tabel 10 
*Groen gemarkeerde redenen zijn administratieve omzettingen en geen daadwerkelijke uitstroom. 
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4.2 Participatie 
Uitstroom naar werk en maatschappelijke participatie zijn onze belangrijkste doelstellingen. Waarbij 
opgemerkt wordt dat uitstroom naar betaalde arbeid onze eerste prioriteit heeft. 
 
De beschikbare middelen binnen het Participatiebudget zijn schaars geworden. Dit maakt dat wij re-
integratie 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 
samen in het Werkgevers Servicepunt (WSP) met onze samenwerkingspartners Noorderkwartier, 
gemeenten, UWV en vrijwilligersorganisaties. Dit doen wij met gesloten beurs. Gepleegde 
inspanningen dienen een gezamenlijk doel en belang. 
 
In 2014 heeft het re-integratieteam zich omgevormd naar een uitstroomunit waar uitstroom naar betaald 
werk voorop staat. We hebben ons gericht op 3 speerpunten: 
1. Verlagen van de instroom in de bijstand (voorkomen toekenning). 

• Voorkomen toekennen bijstand door directe bemiddeling naar betaald werk. 
• Voorlichting over arbeids- en re-integratie verplichting en gevolgen bij niet nakomen van de 

verplichtingen, zodat oneigenlijke instroom wordt beperkt. 
• Opleggen van de arbeids- en/of re-integratie verplichting om handhaving mogelijk te maken. 

2. Verhogen uitstroom uit de bijstand naar structureel betaald werk. 
• Bijstandsgerechtigden in de categorie uitstroom binnen zes maanden bemiddelen naar betaald 

werk. 
• Werkzoekenden met belemmeringen naar betaald werk activeren en ontwikkelen om de 

belemmeringen zo spoedig weg te nemen. 
3. Voorkomen van onrechtmatige uitbetaling van een bijstandsuitkering. 

• Opleggen maatregel bij het niet nakomen van de arbeids- en/of re-integratieverplichting. 

 
Nr. Effectdoelstelling Effectindicatoren Begroting 2014 Jaarverslag 2014 

1 
 

Effectieve inzet re-
integratie-instrumenten 

(Gedeeltelijke) 
uitstroom naar werk 

170 in totaal, 
waarbij fulltime 
werk ons streven 
is.  

181 volledige uitstroom 
213 gedeeltelijke uitstroom 

2 Effectieve inzet re-
integratie-instrumenten 

Plaatsingen op 
werkervaringsplekken 
(hieronder ook 
proefplaatsingen te 
verstaan) 

600 per jaar 254 proefplaatsingen 

3 Effectieve inzet re-
integratie-instrumenten 

Plaatsingen op 
vrijwilligerswerk 

360 per jaar 103  plaatsingen 
vrijwilligerswerk 

Tabel 11 

 
Wat hebben we gedaan? 
 
Effectdoelstelling 1 
In 2014 is de uitkering van181 huishoudens beëindigd vanwege het vinden van een betaalde baan (152 
huishoudens) of het starten van een eigen onderneming (29 huishoudens). Daarnaast is bij 213 
huishoudens de uitkering verlaagd vanwege inkomsten uit arbeid. Het gaat hierbij om een totale korting 
van € 1.044.325. 
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Effectdoelstelling 2 
In 2014 zijn er 129 cliënten werkzaam geweest op een werkervaringsplaats. Verder hebben er 51 
cliënten gewerkt op een participatieplaats. Beide re-integratie instrumenten zijn ingezet om te werken 
aan belemmeringen die een reguliere betaalde baan in de weg staan.  
Daarnaast hebben er 74 cliënten gebruik gemaakt van een proefplaatsingen voorafgaande aan de 
(gedeeltelijke) uitstroom naar een betaalde baan. 
 

Effectdoelstelling 3 
In 2014 zijn er 103 cliënten geplaatst op vrijwilligerswerk. Het betreft hier hoofdzakelijk cliënten met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt die vanaf 2015 worden geactiveerd door de wijkteams.  

 
4.3 Inkomen 
Als werken (tijdelijk) niet lukt, zorgt de ISD-KNH voor inkomen op grond van Wwb, Ioaw of Ioaz. Omdat 
het UWV niet langer als poortwachter fungeert, neemt de ISD-KNH deze functie over. Ook potentiële 
zelfstandigen en zelfstandigen met een levensvatbaar eigen bedrijf, kunnen via de ISD-KNH worden 
ondersteund op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004.  
 

Nr. Effectdoelstelling Effectindicatoren Begroting 2014 Jaarverslag 2014 

1 We toetsen streng op 
voorliggende 
voorzieningen. 

Slagingspercentage 
Poortwachtersfunctie 

25% van alle 
aanvragen WWB  
zijn terugverwezen 

24.2% van alle 
aanvragen WWB  
zijn terugverwezen 

2 Wij handelen aanvragen 
levensonderhoud sneller 
af 

Doorlooptijden aanvraag 
levensonderhoud tot 
moment van betaling 

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

Gewijzigde 
procedure 

3 
 

Het betalen van 
de uitkeringen vindt 
plaats op de eerste 
werkdag van de 
nieuwe maand. 

Het vervroegen van het 
uitbetalen van de 
uitkeringen in 2014 

100% van de 
uitkeringen voor 
cliënten die geen 
inkomen of geen 
variabele 
inkomsten hebben, 
worden de 1

ste
  

werkdag van de 
maand uitbetaald. 

Voor deze groep is 
deze doelstelling 
voor 100% behaald. 

4 
 

Te veel/ten onrechte 
verleende bijstand wordt 
teruggevorderd of  
verhaald op 
onderhoudsplichtigen. 

Ontvangsten € 820.000,-. €890.000 

Tabel 12 

 
Wat hebben we gedaan? 
 
Effectdoelstelling 1 
De cliënten vragen door middel van een digitale aanvraag een uitkering levensonderhoud aan bij de 
ISD-KNH. De cliënt dient voor het intakegesprek de bewijsstukken, waarop het recht op uitkering wordt 
vastgesteld, aan te leveren. Op basis hiervan wordt vooraf beoordeeld of er recht bestaat op een 
uitkering levensonderhoud, of dat er sprake is van een voorliggende voorziening. Hierbij valt te denken 
aan een uitkering van een andere instantie. Wij maken voor de vaststelling van het recht op een 
uitkering levensonderhoud gebruik van de digitale bronnen in Suwinet en Key to GBA.  

 
Wanneer de cliënt de gevraagde bewijsstukken niet overlegd, wordt deze door middel van een 

hersteltermijn in de gelegenheid gesteld om de bewijsstukken alsnog in te leveren. Wanneer de cliënt 
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hier niet op reageert wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld. De cliënten worden tijdens de 
intake, mondeling en middels een besluit, op de hoogte gesteld over de voorwaarden van de WWB.   
 
In het kalenderjaar 2014 zijn in totaal 492 aanvragen levensonderhoud ontvangen. In totaal zijn er 76 
aanvragen terugverwezen/afgewezen en zijn 43 aanvragen levensonderhoud buiten behandeling 
gesteld. Er zijn 119 aanvragen voor een WWB uitkering die niet hebben geleid tot een toekenning van 
de uitkering. Dit komt neer op 24.2% van het totale aantal aanvragen. 

 
Effectdoelstelling 2 
In januari 2014 is het intakeproces gewijzigd. In het kader van ‘zorgen dat’ is het eerste gesprek dat w ij 
met cliënten voeren, nadat de digitale aanvraag is ontvangen, de werkintake. Hierbinnen is het proces 
van het afhandelen van de aanvraag verdeeld over verschillende teams en disciplines (intaker en de 
inkomensconsulent) en is het niet meer realistisch om uit te gaan van 5 werkdagen als het gaat om de 
afhandeling van de aanvraag levensonderhoud. Voorheen was één medewerker verantwoordelijk voor 
de toekenning dan wel afwijzing van de uitkering.  
 
Wettelijk gezien is de maximale termijn voor het afhandelen van een aanvraag levensonderhoud 8 
weken. In 2014 nam de afhandeling van een aanvraag levensonderhoud gemiddeld 20,4 werkdagen in 
beslag. 
 
Effectdoelstelling 3 
Deze doelstelling hebben we 100% behaald. De doelstelling is zelfs uitgebreid. Cliënten die wisselende 
inkomsten hebben en die compleet digitaal het inkomstenformulier en de loonstrook aanleveren, wordt 
uiterlijk  de derde werkdag na inlevering de uitkering uitbetaald. 
 
Effectdoelstelling 4 
Deze doelstelling hebben we behaald. De klant wordt snel geïnformeerd dat een vordering bestaat. 
Als er niet wordt betaald volgt er een incassotraject. Niet iedereen is in staat om te betalen. Alle cliënten 
die om een of andere reden niet aflossen, worden periodiek heronderzocht op aflossingsmogelijkheden. 
 
 
4.3.1 Bbz 2004 
Evenals in de voorgaande jaren, hebben we in 2014 kunnen constateren dat de nood onder 
zelfstandigen nog altijd hoog was. Wel lijkt het aantal hulpvragen enigszins af te nemen. 
 
Zelfstandigen met een levensvatbaar bedrijf konden bij de ISD vragen om ondersteuning in de vorm 
van een tijdelijke periodieke uitkering of een bedrijfskapitaal (rentedragende lening). Hiervoor kan een 
beroep worden gedaan op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). 
 
In 2014 heeft ook een aantal personen die eerder zijn geholpen met een Bbz-krediet, het bedrijf weer 
noodgedwongen beëindigd en een beroep moeten doen op de WWB en schuldhulpverlening. De 
tendens dat steeds vaker uitstel van aflossing wordt gevraagd op eerder verstrekte Bbz-leningen, dan 
wel dat de lening moet worden teruggevorderd, is ook in 2014 voortgezet. Daartegenover staat dat 
enkele Bbz-leningen versneld zijn afgelost. Hieruit kunnen we concluderen dat sommige bedrijven, in 
aansluiting op de landelijke berichtgeving over het einde van de crisis, weer beter zijn gaan draaien. 
 
In 2014 is de samenwerking met het Ondernemersklankbord (OKB) verder uitgebouwd. Veel (kleine) 
ondernemers missen juist in moeilijke tijden, de kennis of vaardigheden om hun bedrijf, eventueel op 
een andere manier, voort te zetten of efficiënter te werken. Wij verwijzen steeds vaker ondernemers 
naar het OKB, dat telkens weer een goede “sparringpartner” blijkt te zijn. De dienstverlening van het 
OKB is op vrijwillige basis, waarbij zij een bijdrage van de ondernemer van 100 euro vragen voor een 
half jaar begeleiding. 
 
Tenslotte vermelden we hier dat we in 2013 beleid hebben opgesteld voor personen met een 
bijstandsuitkering, die erover denken met een eigen bedrijf te beginnen. In de voorbereidingsfase 
worden zij ook begeleid door het OKB. We zien dat in 2014 een toenemend aantal WWB-cliënten 
overweegt om met een eigen bedrijf te beginnen. De realiteit is echter dat nog geen handvol cliënten 
ook daadwerkelijk wordt gefaciliteerd, omdat in het beleid bijvoorbeeld is opgenomen dat eerst 
bestaande schulden moeten worden afgelost. Hiermee wordt in ieder geval voorkomen dat  zij zich in 
een kansloze situatie manoeuvreren.  
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4.3.2 Terugvordering en Verhaal 
In 2013 bedroegen de debiteurenontvangsten bijna 1 miljoen. Dit jaar zijn de ontvangsten ongeveer 
890.000 euro, inclusief ontvangsten Bbz. Het resultaat is dus lager dan in 2013. Wij wijten dit toch 
vooral aan de nasleep van de economische crisis. Immers, dit jaar is het aantal werklozen flink 
gegroeid en veel van onze (kwetsbare) cliënten hebben simpelweg minder te besteden of zijn 
noodgedwongen aangewezen op schuldhulpverlening.  Als mensen meerdere schulden hebben, 
worden onze invorderingsmogelijkheden ook beperkt door preferentie van vorderingen van de 
Belastingdienst en het College voor Zorgverzekeringen. 
De debiteurenadministratie is goed ingericht. We kunnen effectief aanmaningen verzenden en op tijd 
invorderingsmaatregelen nemen. Alle niet betalende debiteuren zijn voorzien van een code, die 
aangeeft waarom zij niet periodiek aflossen. Denk daarbij aan: inning door een deurwaarder, preferente 
belastingschuld, adres onbekend, faillissement, schuldsanering. Wij draaien nu periodiek een lijst uit, 
waarop alle debiteuren die zijn voorzien van een dergelijke code, staan vermeld. Via een vast protocol 
wordt de stand van zaken m.b.t. de aflossingsmogelijkheden beoordeeld, en op deze lijst vermeld. Alle 
debiteuren zijn hierdoor goed in beeld en het lijstwerk scheelt enkele honderden werkprocessen per 
jaar.   
 
De op 1 januari 2013 ingevoerde Fraudewet houdt in dat degene die inlichtingen verzwijgt, niet alleen 
met terugvordering wordt geconfronteerd, maar ook een boete krijgt die even hoog is als de vordering. 
Het opleggen van de boete is verplicht. De voorbereiding op de beslissing om een boete op te leggen, 
is vastgelegd in een procesbeschrijving omdat deze met grote zorgvuldigheid moet worden uitgevoerd. 
Alle afdelingen van de ISD hebben hiermee te maken. De boeteprocedure is goed ingebed in de 
organisatie.  
 
Van begin af aan zijn er vraagtekens te zetten bij het nut van de boete. Eind 2014 blijkt dat op basis van 
rechterlijke uitspraken en politieke overwegingen de wet zal worden aangepast. Duidelijk is namelijk dat 
degene die een boete moet betalen, over het algemeen toch al beperkte aflossingsmogelijkheden heeft 
en door de boete alleen maar dieper in de problemen wordt gedrukt.  
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4.4 Schuldhulpverlening 
Schuldhulpverlening wordt integraal ingezet. Er is niet alleen aandacht voor het oplossen van de 
schulden zelf, maar er wordt ook aandacht besteed aan de oorzaak. Voorkomen moet worden dat 
iemand opnieuw in een dergelijke situatie terecht komt.  
 

Nr. Effectdoelstelling Effectindicatoren Begroting 2014 Jaarverslag 2014 

1 Minnelijke traject 
heeft de voorkeur op 
het Wet 
schuldsanering 
natuurlijke personen 
traject 

Slagingspercentage 
minnelijk traject 

75% 76% 

Tabel 13 

 
Wat hebben we gedaan? 
Het minnelijk traject wordt uitgevoerd door Plangroep. De consulent schuldhulpverlening voert hierop  
de regie. Tijdens het minnelijk traject worden de schuldeisers benaderd om een betalingsregeling 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 van het traject kwijtgescholden. Schuldeisers 
werken vrijwillig mee aan dit traject onder de voorwaarde dat alle schuldeisers meewerken. Indien één 
van de schuldeisers niet wil meewerken, kan een dwangakkoord worden aangevraagd bij de rechtbank. 
Pas als het minnelijke traject niet gelukt 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 het negen maanden 
duren (schuldbemiddelingsfase) voordat een daadwerkelijke regeling opgestart is. Om cliënten 
gemotiveerd te houden is het belangrijk hen goed voor te lichten en hen regelmatig op de hoogte te 
houden van het proces. 

 
4.4.1 Cijfers Schuldhulpverlening 
 

Besluiten schuldhulpverlening Totaal 

Afwijzing aanvraag   20 

Buiten behandeling   67 

Eenmalig advies   72 

Geen reactie 151 

Ingetrokken   26 

ISD traject beheersbare schuld   11 

ISD, technisch stabiliseren     5 

ISD, voortraject stabilisatie 104 

Minnelijk traject derden   30 

Traject beëindigd 133 

Versneld WSNP verzoek derden     7 

Eindtotaal 626 
Tabel 14 

 
Het aantal verzonden besluiten is in vergelijking met 2013 afgenomen; van 664 besluiten 
Schuldhulpverlening in 2013 tot 626 in 2014. Het aantal mensen dat naar aanleiding van hun melding  
niet reageert op verzoeken van de ISD-KNH is in vergelijking met 2013 toegenomen. Het gaat hier 
voornamelijk om meldingen welke we via een derde partij (bijvoorbeeld Woningcompagnie) ontvangen. 
De schuldensituaties worden steeds complexer. Waar een eigen woning bij schuldenaren eerder nog 
een uitzondering was, komt dit nu regelmatig voor. Ook melden steeds meer (ex)zelfstandigen zich 
voor schuldhulpverlening. Door de toename van het aantal aanmeldingen met problematische 
schulden, neemt ook de gemiddelde doorlooptijd van de stabilisatiefase toe. Dit brengt maandelijks 
extra werkzaamheden voor de consulenten met zich mee, waaronder controle of de cliënten zich aan 
de afspraken houden en of het vastgestelde budget stabiel blijft. Een dossier wordt na stabilisatie 
overgedragen aan PLANgroep.  
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4.5 Wat heeft het gekost? 
 

Bedragen x € 1.000 

         Overzicht programma Begroting voor wijziging Begroting na wijziging Realisatie 

  Lasten Baten saldo Lasten Baten saldo Lasten  Baten saldo 

                    

Programma sociale voorzie-   
 

    
 

    
 

  

ningen en maatschappelijke   
 

    
 

    
 

  

dienstverlening   
 

    
 

    
 

  

Algemene uitgaven WWB -1.698 0 -1.698 -1.731 17 -1.714 -1.750 3 -1.747 

Bijstandsbesluit zelfstandigen -94 94 0 -539 539 0 -613 613 0 

Wet Buig -12.517 12.517 0 -14.232 14.432 200 -14.079 14.420 341 

Gemeentelijk minimabeleid -1.337 1.337 0 -2.001 2.001 0 -1.830 1.830 0 

Schuldhulpverlening -547 547 0 -605 574 -31 -593 593 0 
Wet Maatschappelijke 
ondersteuning -7.766 7.766 0 -6.537 6.537 0 -6.253 6.253 0 

Wet Participatiebudget -1.164 1.164 0 -2.159 1.793 -366 -2.213 1.949 -264 

Wet Voorziening Gehandicapten -3.758 3.758 0 -2.316 2.316 0 -1.936 1.936 0 

  -28.883 27.185 -1.698 -30.120 28.210 -1.910 -29.267 27.597 -1.670 

Tabel 15 
Wijzigingen komen voort uit de 1e en 2e managementrapportage 2014



 

 

5 Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
 
Het programma financiering is eigenlijk geen programma omdat nu niet de vraag van de drie “W’s” 
gesteld kan worden. In dit ’programma‘ 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, Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), WMO 
en de algemene uitvoeringslasten.  
 
 
5.1 Begrotingsrechtmatigheid 
Uit de jaarrekening blijken geen begrotingsoverschrijdingen op de programma’s, algemeen bestuur, 
onderwijs en het programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Het 
programma financiering en algemene dekkingsmiddelen laat wel een overschrijding zien.   
Op grond van artikel 189, lid 3 van de gemeentewet zijn alle begrotingsoverschrijdingen op de lasten in 
beginsel onrechtmatig. Bij de afweging van de relevantie van deze onrechtmatige lasten is het criterium 
’passend binnen het door het algemeen bestuur uitgezette beleid‘ van belang.  
De lasten en baten van alle programma’s zijn getoetst op rechtmatigheid en zijn rechtmatig bevonden. 
 
5.2 Inkomensdeel (Wet Buig) 
Uit het inkomensdeel worden de uitkeringen voor levensonderhoud van de regelingen WWB, IOAW, 
IOAZ en Bbz (startende ondernemers) betaald. Overschotten op het inkomensdeel worden 
overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling van de ISD-KNH toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve inkomensdeel WWB tot maximaal 10% van het jaarvolume inkomensdeel WWB.  
Bij tekorten van meer dan 10% van het toegekende budget kan bij het Rijk een aanvraag worden 
ingediend voor een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). Het resterende tekort wordt vervolgens 
gesaldeerd en afgerekend met de gemeenten.  
 
Resultaat inkomensdeel 
De gemeente Hollands Kroon heeft tekort van € 41.064 en Schagen heeft een overschot van  
€ 382.054.  Per saldo is er een overschot van € 340.990. Het overschot wordt conform de GR 
toegevoegd aan de bestemmingsreserve inkomensdeel.    
 

Gemeente Resultaat 

  I-deel 

Hollands Kroon - 41.064 

Schagen 382.054 

Totaal 340.990 

Tabel 16 

 
Het verschil tussen Schagen en Hollands Kroon komt doordat de rijksbijdrage van Schagen ruim  
€ 700.000 hoger is dan die van Hollands Kroon. Terwijl er maar 20 meer uitkeringsgerechtigden zijn in 
Schagen.  
 
5.3 Participatiebudget 
Met het participatiebudget worden de gemeentelijke middelen voor re-integratie, inburgering en 
volwasseneneducatie gebundeld in één specifieke uitkering. Gemeenten kunnen met het 
participatiebudget re-integratievoorzieningen, inburgeringsvoorzieningen, educatieopleidingen en 
combinaties van deze voorzieningen financieren voor een brede doelgroep van iedereen van 18 jaar en 
ouder. Het participatiebudget kan ook worden ingezet voor 16- en 17-jarigen die zijn ontheven van de 
kwalificatieplicht of hieraan al hebben voldaan en voor jongeren voor wie schooluitval dreigt maar die 
door een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. De gemeenten storten de 
educatiegelden rechtstreeks door naar het ROC. 
 
Het participatiebudget kent een zogenaamde meeneemregeling. De meeneemregeling houdt in dat een 
gemeente maximaal 25% van het toegekende jaarbudget 2014 mag meenemen naar een volgend 
begrotingsjaar.  
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Resultaat participatiebudget 
Op het participatiebudget is er een tekort van € 263.948. Dit wordt deels onttrokken aan de 
bestemmingsreserve I-deel € 177.848 (stand 31-12-14 € 912.000)  en het restant van € 86.101 wordt 
onttrokken aan de bestemmingsreserve oudkomers (stand 31-12-14 € 11.000). 
 
 
5.4 Resultaat apparaatskosten ISD-KNH 
Voor het bepalen van het resultaat van alle uitvoeringslasten 2014 van de ISD-KNH worden de 
uitvoeringslasten van de onderdelen leerplicht, WEB, uitvoeringslasten WMO en de algemene 
uitvoeringslasten van de ISD-KNH in beschouwing genomen.  
 
Resultaat uitvoeringslasten 
De totale uitvoeringslasten bedragen € 218.000 hoger dan geraamd bij de begroting. Per gemeente zal 
in 2015 afgerekend worden.  
 
5.5 Overige budgetten 
 

    Leerplicht     WEB     WMO   

Gemeente begroot werkelijk resultaat begroot werkelijk resultaat begroot werkelijk resultaat 

                    

Texel   
 

0 3.595 3.653 -58   
 

0 

Hollands Kroon 114.350 116.047 -1.697 11.441 11.644 -203 129.966 133.536 -3.570 

Schagen 110.681 112.324 -1.643 11.074 11.270 -196 125.796 129.252 -3.456 

    
 

    
 

    
 

  

Totaal 225.031 228.371 -3.340 26.110 26.567 -457 255.762 262.788 -7.026 

                    

excl texel 225.031 228.371 -3.340 22.515 22.914 -399 255.762 262.788 -7.026 

Tabel 17 

 
Tabel 18 

    ISD     Totaal   

Gemeente begroot werkelijk resultaat begroot werkelijk resultaat 

              

Texel   
 

0 3.595 3.653 -58 

Hollands Kroon 1.482.174 1.587.617 -105.443 1.737.931 1.848.844 -110.913 

Schagen 1.521.083 1.623.143 -102.060 1.768.634 1.875.989 -107.355 

    
 

    
 

  

Totaal 3.003.257 3.210.760 -207.503 3.510.160 3.728.486 -218.326 

              

excl texel 3.003.257 3.210.760 -207.503 3.506.565 3.724.833 -218.268 

Zie voor verklaring van het rekeningresultaat bladzijde 40 
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5.6 Resultaatbestemming 
Het resultaat voor bestemming bedraagt € 507.000 De financiële gevolgen van de vertrekregeling 
(€365.000) en deels het tekort op het participatiebudget (€177.848)  zijn onttrokken uit de 
bestemmingsreserve inkomensdeel. Het overige tekort op het participatiebudget (€86.101) is onttrokken 
aan de bestemmingsreserve oudkomers. Het positieve resultaat op het inkomensdeel (€340.990) is 
toegevoegd aan de bestemmingsreserve inkomensdeel WWB. Het negatieve saldo van € 218.000 zal 
met de gemeente worden afgerekend in 2015. Het resultaat na bestemming bedraagt daardoor € 0. 
 
Hiernaast wordt het positieve resultaat van de liquidatie ISD-KNK van €360.000 
verdeeld op basis van het inwoneraantal van de gemeenten op 1 januari 2014. Dit is voor de gemeente 
Hollands Kroon € 183.000 en voor de gemeente Schagen € 177.000. 
 
 
5.7 Wat heeft het gekost? 
 

Bedragen x € 1.000 

         Overzicht programma Begroting voor wijziging Begroting na wijziging Realisatie 

  Lasten Baten saldo Lasten Baten saldo Lasten  Baten saldo 

                    

Algemene dekkingsmiddelen   
 

    
 

    
 

  

Onvoorzien -15 0 -15 0 0 0 0 0 0 

Algemene baten en lasten 0 3.012 3.012 0 3.031 3.031 -365 3.016 2.651 

  -15 3.012 2.997 0 3.031 3.031 -365 3.016 2.651 

    
 

    
 

    
 

  

Resultaat voor bestemming -30.962 30.938 -24 -32.435 31.992 -443 -31.885 31.379 -506 

    
 

    
 

    
 

  

Mutaties reserves   
 

    
 

    
 

  

Toevoeging/onttrekking reserves 0 24 24 -200 643 443 -341 629 288 

    
 

    
 

    
 

  

Resultaat na bestemming -30.962 30.962 0 -32.635 32.635 0 -32.226 32.008 -218 

Tabel 19 
Wijzigingen komen voort uit de 1

e
 en 2

e
 managementrapportage 2014 
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6 Paragrafen BBV 
 
6.1 Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 

a. de weerstandscapaciteit; dit zijn de middelen waarover de ISD-KNH beschikt of kan 
beschikken om niet-begrote kosten te dekken; 

b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële 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. Het saldo van deze algemene reserve bedraagt per 31 december 2014 € 177.861 

 Aan de bestemmingsreserve inkomensdeel worden overschotten op het inkomensdeel (Wet Buig) 
toegevoegd tot maximaal 10 procent van het jaarvolume inkomensdeel. Het saldo bedraagt per 31 
december 2014 € 911.686 

 De bestemmingsreserve oudkomers is bestemd voor kwaliteitsverbetering van de uitvoering 
Inburgering. Het saldo bedraagt € 10.895 per 31 december 2014. 
 

 
Risico’s 
De ISD-gemeenten financieren op basis van de gemeenschappelijke regeling of door dienstverlenings-
overeenkomsten de apparaatskosten en de kosten van de diverse regelingen. Hierdoor is het 
financieringsrisico 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 lineaire afschrijving van toepassing als onderdeel 
van de exploitatielasten. Dit op basis van algemeen aanvaarde afschrijvingstermijnen. Bij het ontbreken 
van directe financiering is afgezien van rentetoerekening.  
 
 
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 worden toegekend.  
 
 
6.4 Rechtmatigheid 
Wat is rechtmatigheid? Kort samengevat: rechtmatigheid is het naleven van wet- en regelgeving. Hierbij 
heeft het algemeen bestuur een kader stellende en controlerende rol. Vanuit de kader stellende rol is 
het algemeen bestuur verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader en 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 rechtmatigheidsverantwoording 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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6.5 Bedrijfsvoering 
 
 
6.5.1 Dienstverlening 
In 2014 heeft de ontwikkeling van de uitstroomunit verder gestalte gekregen. Het doel van de 
uitstroomunit is het verstrekken van een zakelijke dienstverlening om te komen tot een lagere instroom 
van de bijstand , het bevorderen van uitstroom uit de bijstand naar structureel betaald werk en het 
voorkomen van onrechtmatig uitbetaalde bijstandsuitkeringen. 
 
6.5.2 Sociaal domein 
Het visiedocument en het uitvoeringsdocument hebben in 2014 geleid tot het opstellen van een bid-
boek door drie deelnemende gemeenten. De gemeente Schagen werd gekozen om het regionaal 
administratie en kenniscentrum (RAKC) te gaan vormen. Dit proces verliep stroef en resulteerde in een 
splitsing tussen Schagen en Hollands Kroon enerzijds en Den Helder en Texel anderzijds. Vervolgens 
is een liquidatieplan voor de ISD opgesteld en vastgesteld door de raden van Schagen en Hollands 
Kroon. Per 1 januari 2015 is binnen de gemeente Schagen de afdeling COWWI (Centrale 
Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen) ontstaan waarin een aantal taken en medewerkers van 
de ISD zijn ondergebracht. 
 
6.5.3 Medewerkers 
Flexibiliteit  
Het jaar 2014 stond vooral in het teken van de op handen zijnde liquidatie. Dit zorgde voor de nodige 
onrust. Door diverse informatiebijeenkomsten en één op één gesprekken is getracht deze zo veel 
mogelijk weg te nemen. 
 
Mobiliteit 
De mobiliteit is in 2014 gering geweest. Op basis van sociaal statuut hebben 7 medewerkers besloten 
om niet mee te gaan naar de gemeente Schagen en hun dienstverband te laten afkopen. Aan 
afkoopsommen is in 2014 ongeveer € 365.000 uitgegeven. Twee medewerkers zijn vanaf 2015 
boventallig. Zij worden begeleid van werk naar werk. Medio maart zijn beiden elders, vooralsnog met 
een tijdelijk dienstverband, aan het werk. 
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6.5.4 Klachten 
 
Klachten worden afgehandeld overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en de 
Regeling intern klachtrecht ISD-KNH.  
In 2013 zijn er in totaal 22 klachten afgehandeld.   
 
Besluit Ultimo 

01-01-
2014 

Nieuw 
2014 

Mediation Ongegrond Ingetrokken Niet 
ontvankelijk 

Gedeeltelijk 
Gegrond 

Buiten  
Behandeling 

Totaal 
besluiten 
2014 

Ultimo 
31-12-
1014 

Klachten 2 22 1 7 4 3 2 6 23 1 

Tabel 20 

 
 (pre)mediation: Bij pre-mediation wordt op een informele manier een oplossing gezocht om de 

klacht naar tevredenheid van de klager af te handelen. Met toepassing van pre-mediation bij de 
behandeling van klachten streven wij naar klantgerichte dienstverlening. Pre-mediation is een wijze 
van conflictbemiddeling die door de Nationale Ombudsman wordt geadviseerd.   

 Niet-ontvankelijk: Hierbij gaat het om klachten die niet in behandeling worden genomen, omdat 
het klachtrecht zoals bepaald in de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is. Een klacht 
heeft bijvoorbeeld geen betrekking op een gedraging (bejegening) van de ISD-KNH of er is reeds 
sprake van een lopende juridische procedure. 

 Ingetrokken: Betreft klachten waarbij de behandeling is beëindigd, omdat een cliënt niet op de 
uitnodiging voor het gesprek is gekomen of omdat een cliënt geen gebruik wilde maken van de 
(verdere) klachtenprocedure. 

 
Klachten werden mondeling, schriftelijk en via de site van de ISD-KNH ingediend. Begin 2014 leek er 
een stijging te ontstaan, maar dit heeft zich gereguleerd naar het jaar zich sloot en uiteindelijk is te zien 
dat over het gehele jaar het totaal aantal klachten minder is geworden. Dat is een positieve 
ontwikkeling. Ter vergelijking: In 2013 zijn er 30 klachten afgehandeld.  
 
De aard van de klachten blijft zeer divers. Vastgesteld kan worden dat klachten worden ingediend tegen 
medewerkers verspreid over de gehele organisatie. Bijvoorbeeld tegen medewerkers van het 
RMC/leerplicht, tegen medewerkers van schuldhulpverlening of tegen medewerkers van de 
publieksdienst. We hebben te maken gehad met alle varianten van klachten. Mensen zijn bijvoorbeeld 
niet tevreden over hoe ze behandeld zijn of zij zijn niet tevreden over een gekozen werkwijze. Ook 
hebben we te maken met enkele vaste (notoire) klagers die tegen elke handeling of brief een klacht 
indienen.  
 
Er zijn in 2014 geen klachten gegrond verklaard.  
 
Een klacht is opgelost met pre-mediation. Deze klacht betrof het vermoeden van oneigenlijk gebruik 
van Suwinet door een medewerker. Er zijn binnen de organisatie maatregelen genomen om dit 
oneigenlijke gebruik in de toekomst te voorkomen en er zijn maatregelen genomen richting de 
betreffende medewerker. Er is voor gekozen om deze klacht met pre-mediation af te handelen in 
verband met de vertrouwelijkheid van het personeelsdossier. 
 
Een gedeeltelijk gegronde klacht had te maken met het feit dat bij een medewerker de auto-reply 
tijdens haar afwezigheid niet aanstond. Dit betekende dat op de mails die de klant stuurde niet werd 
gereageerd. Dit is een signaal geweest voor de organisatie. Er is wederom aandacht besteed aan het 
aanzetten van de automatische reply bij afwezigheid.  
 
Een gedeeltelijk gegronde klacht had te maken met een in eerste fase genomen onjuist besluit. Het 
besluit was hersteld, maar dit heeft veel ongemak opgeleverd bij de klant. In deze klacht is aangegeven 
dat de toon van de brieven niet fijn was. Na deze opmerking van de klant zijn de betreffende brieven 
kritisch bekeken en daar waar nodig aangepast.  
 
4 klachten zijn ingetrokken. De reden hiervan is voornamelijk dat na het indienen van de klacht meteen 
actie is ondernomen. De klager was tevreden en trok de klacht in.  
 
Een klachtgesprek werkt over het algemeen verhelderend en in het algemeen is men na behandeling 
van de klacht tevreden.  
 
 



 

 
Jaarstukken 2014 ISD Kop van Noord-Holland  Pagina 27 van 44 

6.5.5 Bezwaar en beroep 
 
Overzicht aantallen per werkproces 2014: 
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Bezwaar Indiv. inkomenstoeslag   7   3   3     1     7   

Bezwaarschrift BB 1 10   3   7           10 1 

Bezwaarschrift Bbz 1 3       2   1       3 1 

Bezwaarschrift Maatregel 2 15   1   5 2 3 2     13 4 

Bezwaarschrift Participatiewet 7 70 1 3   30 9 12 7 5   67 10 

Bezwaarschrift traject 1                 1   1   

Totaal bezwaar 12 105 1 10 0 47 11 16 10 6 0 101 16 

                            

Beroep 2 17       3 1         4 15 

Hoger beroep 1 2       1           1 2 

Voorlopige voorziening   5       1 4         5   

Totaal beroep en VoVo 3 24 0 0 0 5 5 0 0 0 0 10 17 

                            

Klachten 2 22     1 7 4   3 2 6 23 1 

                            

Eindtotaal 17 151 1 10 1 59 20 16 13 8 6 134 34 
Tabel 21 

 
Bezwaar 
In 2014 zijn 105 bezwaarschriften ingediend. In 2013 waren er 86 bezwaarschriften ingediend. Het 
aantal ingediende bezwaarschriften is met 22% toegenomen. Jaarlijks wordt aangegeven wat de 
ambitie van de organisatie is voor het maximaal aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften. Over 
2014 is uitgegaan van een percentage van 20%. 
 
In 2014 zijn 16 bezwaarschriften gegrond verklaard, 6 bezwaarschriften zijn gedeeltelijk gegrond 
verklaard en 10 primaire besluiten zijn herzien. Een primair besluit wordt herzien wanneer uit de 
volledige heroverweging in bezwaar blijkt dat het niet in stand kan blijven, omdat het onrechtmatig is 
vastgesteld of omdat er nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangedragen die aanleiding vormen tot 
een herziening. 
 
De ambitie voor 2014 was maximaal 21 gegronde bezwaarschriften. Het aantal gedeeltelijk gegronde 
bezwaarschriften en de herzieningen van het primaire besluit tellen ook mee voor het behaalde 
resultaat. Het aantal herzieningen van het primaire besluit is toegenomen van 2 besluiten in 2013 naar 
10 besluiten in 2014. In 2014 zijn 101 beslissingen op bezwaar genomen waarvan in totaal (inclusief 
gedeeltelijk gegronde bezwaren en herzieningen primaire besluit) 32 bezwaren gegrond zijn verklaard. 
Dit percentage is 31% (afgerond). Dit is boven de gestelde ambitie van 20%.    
 
Om de aantallen in een goed perspectief te kunnen zien is het van belang om te weten dat er binnen de 
gehele organisatie in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 in totaal 4053 
besluiten zijn genomen. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 zijn er in totaal 
3638 besluiten genomen. Dit is een toename van 11,4%. 
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In 2014 zijn er geen ingebrekestellingen binnengekomen wegens het niet tijdig nemen van een 
beslissing op bezwaar. 
 
Uit de analyse van de gegrond verklaarde bezwaarschriften kunnen enkele aandachtspunten gehaald 
worden: 

 Raadplegen gegevens uit het dossier;  

 Kennis nemen van alle relevante feiten en omstandigheden; 

 Het toepassen van maatwerk; 

 Het is een aantal keer voorgekomen dat uit medisch onderzoek tijdens de bezwaarprocedure 
was gebleken dat een belanghebbende medische beperkingen heeft, waarvoor alsnog 
ontheffing van de arbeidsverplichting verleend diende te worden. In het primaire proces was 
nagelaten dit te onderzoeken;  

 De aanwezigheid van voldoende grondslag voor intrekking van de bijstand; 

 Bij de aanvraag worden soms gegevens gevraagd die niet noodzakelijk zijn om het recht op 
bijstand te kunnen vaststellen. Een aanvraag kan slechts buiten behandeling worden gesteld 
wanneer onvoldoende gegevens zijn geleverd om het recht te kunnen vaststellen. 
  

Voorlopige voorzieningen, beroep, hoger beroep 
Er zijn 17 beroepszaken, 2 hoger beroepszaken en 5 voorlopige voorzieningen ingediend (totaal 24). 
Dit betekent een toename van 200% ten opzichte van 2013 (totaal 8). Er zijn 5 zaken ingetrokken, 
waarvan 4 voorlopige voorzieningen.  
Een belangrijke reden voor intrekking van een voorlopige voorziening is het ontbreken van spoedeisend 
belang. Wanneer de uitvoering van een primair besluit, bijvoorbeeld een opgelegde maatregel, wordt 
opgeschort gedurende een bezwaar- of beroepsprocedure is er geen spoedeisend belang aanwezig 
voor het verzoek om een voorlopige voorziening.  
Er zijn 5 zaken ongegrond verklaard en de overige zaken zijn nog in behandeling.  
 
De onderwerpen van de voorlopige voorzieningen, beroepszaken en hoger beroepszaken betroffen: 

 Arbeidsverplichting; 

 Maatregel; 

 Terugvordering; 

 Boete; 

 Afwijzing verzoek om schadevergoeding; 

 Afwijzing Bbz-uitkering voor levensonderhoud en bedrijfskrediet; 

 Afwijzing langdurigheidstoeslag (nu individuele inkomenstoeslag); 

 Intrekking recht op bijstand. 
 
Uit de analyses van de zaken blijkt dat het vaak gaat om beschikkingen waarbij de klant een groot 
financieel belang heeft (maatregel, boete, terugvordering, intrekking recht op bijstand) of om 
beschikkingen met grote persoonlijke belangen (arbeidsverplichting, schadevergoeding, afwijzing Bbz-
uitkering voor levensonderhoud en bedrijfskrediet).  
 
Twee beroepszaken hadden betrekking op de terugvordering van ten onrechte ontvangen WWB-
uitkering voor levensonderhoud en de vervolgens opgelegde boetes in verband met schending van de 
inlichtingenverplichting (in totaal dus 4 zaken). In één zaak is hangende de beroepsprocedure tegen de 
opgelegde boete de beslissing op bezwaar meerdere malen herzien aan de hand van de nieuwe 
jurisprudentie.  
 
Jurisprudentie 
In de uitspraak van 26 augustus 2014 stelt de rechtbank Midden-Nederland vast dat het Boetebesluit 
sociale zekerheidswetten pas sinds 1 juli 2014 gebaseerd is op de WWB (thans: Participatiewet) en niet 
al sinds 1 januari 2013. Wanneer het Boetebesluit socialezekerheidswetten niet van toepassing is, moet 
de maximaal in de Participatiewet genoemde boete worden getoetst aan het evenredigheidsbeginsel 
van artikel 5:46 lid 2 Awb.   
 
In reactie op deze uitspraak schrijft het ministerie van SZW in een analyse dat het Boetebesluit 
socialezekerheidswetten wel al vanaf 1 januari 2013 van toepassing is op bestuurlijke boetes op grond 
van de WWB. Gezien de goed onderbouwde uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland is 

http://www.gripopparticipatiewet.nl/bwb/toon/inhoudsopgave/3106
http://www.gripopparticipatiewet.nl/bwb/toon/inhoudsopgave/3106
http://www.gripopparticipatiewet.nl/jurisprudentie/uitspraak/15183
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besloten deze uitspraak te volgen en om de beslissing op bezwaar in een lopende beroepsprocedure te 
herzien.    

De Centrale Raad van Beroep heeft in de uitspraak van 24 november 2014 (nrs. 14/1949 WW) 
geoordeeld dat boetes opgelegd op grond van het sinds 1 januari 2013 in het sociale zekerheidsrecht 
geldende boeteregime, indringend moeten worden getoetst aan het evenredigheidsbeginsel (nrs. 
14/1949 WW). Dit betekent dat rekening dient te worden gehouden met de motieven van de 
belanghebbende om de inlichtingenplicht te schenden.  

Hierbij geldt als uitgangspunt bij bepaling van de hoogte van de boete: 

 opzet aantoonbaar: 100% van het benadelingsbedrag; 

 grove schuld: 75% van het benadelingsbedrag; 

 geen opzet en geen grove schuld: 50% van het benadelingsbedrag; 

 verminderde verwijtbaarheid 25% van het benadelingsbedrag. 

Indien de omstandigheden van het geval dit nodig maken, kan worden afgeweken van bovengenoemde 
uitgangspunten.  

In de verzamelbrief 2014-3 van het Ministerie van SZW vraagt de staatssecretaris om bij het opleggen 
van de boeten te handelen in de lijn van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 
24 november 2014. Op 16 december heeft de minister een brief aan de Tweede Kamer gezonden, 
waarin hij de wijziging van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving 
(Fraudewet) aankondigt. In deze brief gaat de minister tevens in op het rapport van de Nationale 
ombudsman van 4 december en op het rapport “De boete belicht” van de Inspectie SZW.  

De ingangsdatum voor de nieuwe werkwijze is 24 november 2014 (datum uitspraak). De besluiten die 
voor 24 november 2014 genomen zijn en waarvan de bezwaar- of beroepstermijn nog loopt worden 
heroverwogen.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gripopparticipatiewet.nl/jurisprudentie/uitspraak/15183
http://www.gripopparticipatiewet.nl/jurisprudentie/uitspraak/15183


 

 
Jaarstukken 2014 ISD Kop van Noord-Holland  Pagina 30 van 44 

7 Jaarrekening 
 
7.1 Balans 
bedragen x € 1.000 

              

Activa 2014 2013 

          

Vaste activa         

          

Materiële vaste activa:         

   - investeringen met een economisch nut 
           
392    

           
436    

   - investeringen in de openbare ruimte met een 
               
-        

     maatschappelijk nut     
               
-    

   - matriële vaste activa in erfpacht 
               
-    

               
-    

Totaal materiële vaste activa:   
              
392    

              
436  

          

Totaal vaste activa   
              
392    

              
436  

          

          

Vlottende activa         

          

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan 1 jaar          

   - vorderingen op openbare lichamen 
        
5.091    

        
6.274    

   - verstrekte kasgeldleningen 
               
-    

               
-    

   - rekening-courantverhoudingen met  
               
-    

               
-    

     niet-financiële instellingen 
               
-    

               
-    

   - overige vorderingen 
               
-    

               
-    

   - overige uitzettingen 
               
-    

               
-    

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan 1 jaar    
           
5.091    

           
6.274  

          

Liquide middelen         

- Kassaldi 
               
0    

               
-    

- Bank- en giro saldi 
        
4.752    

        
5.752    

Totaal liquide middelen   
           
4.752    

           
5.752  

          

Overlopende activa         

- de van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschot bedragen, die ontstaan 
door voorfinanciering op specifieke uitkeringen 

               
-    

               
-    

- overig nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van 
de volgende begrotingsjaren komen 

             
29    

             
85    

Totaal overlopende activa   
                
29    

                
85  

          

Totaal vlottende activa   
           
9.872    

         
12.111  

          

          

Totaal activa   
         
10.264    

         
12.547  
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bedragen x € 1.000 
  

    

          

Passiva 2014 2013 

          

Vaste passiva         

          

Eigen vermogen         

- algemene reserve 
           
178    

           
178    

- bestemmingsreserves 
           
923    

        
1.210    

- resultaat na bestemming                -                   -    

Totaal eigen vermogen   
           
1.100    

           
1.388  

          

Voorzieningen         

  - voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 
             
17    

             
17    

  - egalisatie voorzieningen                -                   -    

  - van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten 
worden                -                   -    

Totaal voorzieningen   
                
17    

                
17  

          

Totaal vaste passiva   
           
1.117    

           
1.405  

          

Vlottende passiva         

          

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd         

korter dan 1 jaar         

   - kasgeldleningen                    -    

   - bank- en girosaldi                    -    

   - overige schulden 
        
5.487    

        
5.765    

Totaal netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd         

korter dan 1 jaar   
           
5.487    

           
5.765  

          

Overlopende passiva         

   - de van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen     
voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van 
volgende begrotingsjaren 

           
300    

           
652    

   - verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in 
een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 

        
3.359    

        
4.725    

Totaal overlopende passiva   
           
3.659    

           
5.377  

          

Totaal vlottende passiva   
           
9.147    

         
11.142  

          

          

Totaal passiva   
         
10.264    

         
12.547  
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7.1.1 Waarderingsgrondslagen balans  
 
Algemeen 
De jaarrekening 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.  
 
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 genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun 
oorsprong vinden in het lopende begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 
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 arbeidskosten gerelateerde 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. 
 
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 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 laatstgenoemden worden altijd geactiveerd. 
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering 
van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden 
teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.  
 
Investeringen worden eerst in het jaar na ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte 
gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. De gehanteerde 
afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: 
Gebouwen (verbouwingen en inrichtingen)  20 
Machines, apparaten en installaties   3–5 
Overige materiële vaste activa (inventarissen)  10 
Overige materiële vaste activa (automatisering)  3 
 
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 bepaald op basis van de geschatte inbaarheid van de openstaande vorderingen 
ouder dan drie maanden . 
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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 rente typische looptijd van één jaar of langer. 
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
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. 
 
 
7.2 Toelichting op de balans 
 
7.2.1 Activa 
Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiële en de financiële 
vaste activa. 
 
 
7.2.2 Materiële vaste activa 
Onder de materiele vaste activa zijn de investeringen met een economisch nut opgenomen. 
Afschrijvingen vinden lineair plaats. 
 

Materiële vaste activa Boekwaarde Investeringen Bijdragen  Afschrijvingen Boekwaarde 

  1-1-2014   van derden   31-12-2014 

        

Investeringen met een economisch nut:         

Gebouwen 222    15 207 

Machines, apparaten en installaties 98  18  32 84  

Overige materiële vaste activa 116  25  41 100 

            

Totaal 436  43 0 87 392 

Tabel 22 

 
Bedrijfsgebouwen 
Geen investeringen. 
 
Machines, apparaten en installaties 
Investeringen in hardware. 
 
Overige materiële vaste activa 
De kosten van het vernieuwde leerlingenregistratiesysteem Key2Jongerenmonitor is in 2013 ten 
onrechte geactiveerd. In 2014 is dit gecorrigeerd door de restant boekwaarde van € €8.469 af te 
boeken. De telefooncentrale is eind 2014 vervangen. De boekwaarde van € 6.671 is afgeboekt.      
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7.2.3 Vlottende activa 
Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een 
rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. 
 
Overzicht uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: 
 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar  

2014 2013 

Vorderingen op openbare lichamen 5.091  6.274  

Overige vorderingen   

Totaal 5.091  6.274  

Tabel 23 

 
 
Overzicht liquide middelen: 

Liquide middelen   2014 2013 

Bank Nederlandse Gemeenten   4.752  5.752  

Rabobank  0  0  

Postbank   0  1  

Kas  0  1  

Totaal   4.752  5.752  

Tabel 24 

 
 
Overzicht overlopende activa: 

Overlopende activa   2014 2013 

Vooruitbetaalde bedragen  13  70  

Nog te ontvangen bedragen  16  13  

Overige  0  0  

Totaal  29  83  

Tabel 25 
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7.2.4 Passiva 
Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de 
vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve bedrijfsvoering, de overige bestemmingsreserves 
en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. 
 

Eigen vermogen 
Boekwaarde 
01-01-2014 

Resultaat 
bestemming 
2014 

Toe- 
voegingen Vrijval Aanwending 

Boekwaarde 
31-12-2014 

       

 Algemene reserves:        

 - bedrijfsvoering  178      178  

 Bestemmingsreserves:        

 - Inkomensdeel WWB  1113  341  543 912 

 Oudkomers  97     86 11 

 Voorziening en       

Individueel loonbaanbudget 17     17 

 Resultaat na 
bestemmingen  

      

Totaal 1405 -  341  -  629  1.118 

Tabel 26 

 
Algemene reserve bedrijfsvoering 
De algemene reserve bedrijfsvoering is bestemd voor de 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.  
 
Bestemmingsreserve inkomensdeel WWB 
Overschotten van de deelnemende gemeenten op het inkomensdeel WWB worden toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve inkomensdeel WWB tot maximaal 10% van het jaarvolume inkomensdeel WWB. 
Tekorten op het inkomensdeel worden onttrokken aan deze bestemmingsreserve. 
 
Per gemeente wordt vastgesteld of er sprake is van een overschot of een tekort op het inkomensdeel. 
Bij een tekort van meer dan 10% van het toegekende budget kan een aanvraag bij het Rijk worden 
ingediend voor een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). Vervolgens worden de overschotten en 
tekorten gesaldeerd op ISD-niveau. Daarna wordt beoordeeld of toepassing van reservevorming van 
toepassing is en  wordt eventueel afgerekend met de gemeenten. 
 
De deelnemende ISD-gemeenten laten per saldo over 2014 een overschot van totaal € 340.990 zien. 
Het algemeen bestuur heeft besloten om, conform de 2

e
 marap, €340.990 toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve inkomensdeel. Door de toevoeging van € 340.990 bedraagt het saldo van de 
bestemmingsreserve per 31 december 2014 € 911.686. 
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Bestemmingsreserve oudkomers 
Deze bestemmingsreserve is bestemd voor kwaliteitsverbetering van de uitvoering Inburgering. Dit in 
de vorm van extra uren en inhuur derden ten behoeve van Inburgering.  
 
Conform de 1

e
 en 2

e
 marap hebben we het tekort op het participatiebudget deels (€86.101) onttrokken 

aan deze reserve. 
 
7.2.5 Voorziening Individueel loopbaanbudget 2013-2015 
Deze voorziening is bestemd ter dekking van de kosten van het loopbaanbudget zoals geregeld in de 
cao voor gemeenteambtenaren.  
 
7.2.6 Vlottende passiva 
Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden, met een 
rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva. 
 
Netto-vlottende schulden, met een looptijd korter 
dan één jaar 

2014 
  

2013 
  

Overige schulden  5.487 5.765 

Tabel 27 

 
De ISD-KNH voert voor de deelnemende gemeenten het vorderingenbeheer uit. Elke deelnemende 
gemeente heeft de zelfstandige budgetverantwoordelijkheid voor de ontvangen rijksmiddelen en moet 
daar ook verantwoording over afleggen. Aangezien de ISD-KNH de vorderingen niet overneemt, wordt 
de terugbetalingsverplichting onder de post overige schulden opgenomen. 
 
Overzicht overlopende passiva 

Overlopende passiva  2014 2013 

Vooruit ontvangen voorschotbedragen van EU, Rijk 
en Provincies 

300 640 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn 
opgebouwd en die in een volgend jaar tot betaling 
komen  

3.359 5.139 

Totaal  3.659 5.779 

Tabel 28 

 
De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen 
Deze balanspost wordt gevormd door van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten 
van volgende begrotingsjaren. 
 
Onderstaand overzicht geeft het verloop gedurende het jaar van de ontvangen voorschotbedragen. 

Uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel 

Saldo Toe- Vrijval Aanwending Saldo 

1-1-2014 voegingen    31-12-2014 

Actieplan jeugdwerkloosheid 0 32   32 

RMC 258 5   263 

Totaal 258 37 0 0 295 

Tabel 29 

 
RMC 
De overschotten en tekorten voor de uitvoering van de RMC-functie worden toegevoegd  respectievelijk 
onttrokken aan de voorziening RMC. Het tekort op de RMC-functie van € 4.994 is onttrokken aan de 
voorziening RMC.  
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Actieplan jeugdwerkloosheid 
Het actieplan jeugdwerkgelegenheid richt zich op niet-werkzoekende jongeren van 16 tot 27 jaar zonder 
startkwalificatie in de regio Noord-Holland Noord. De kosten hiervoor worden onttrokken aan deze 
voorziening. 
 
7.2.7 Overzicht niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen 
 

Kostensoort  Periode Verplichting 

Huur en servicekosten Westerpark 24  2 130 

Huur en servicekosten Westerpark 28 2,3 111 

Huur en servicekosten Westerpark 20, 22 en 26 3,3 707 

Bankgarantie huur Westerpark  3,5 55 

Totaal    1.003 

Tabel 30 
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7.3 Programmarekening 
 

          Bedragen x € 1.000 

         Overzicht programma Begroting voor wijziging Begroting na wijziging Realisatie 

  Lasten Baten saldo Lasten Baten saldo Lasten  Baten saldo 

                    

Programma algemeen bestuur   
 

    
 

    
 

  

Bestuursondersteuning -1.524 217 -1.307 -1.738 196 -1.541 -1.683 216 -1.467 

Representatie -17 0 -17 -22 0 -22 -21 0 -21 

  -1.541 217 -1.324 -1.760 196 -1.564 -1.704 216 -1.488 

    
 

    
 

    
 

  

Programma onderwijs   
 

    
 

    
 

  

Bureau leerplicht -221 221 0 -225 225 0 -228 228 0 
Regionaal Meld- en 
Coördinatiepunt -277 277 0 -304 304 0 -295 295 0 

Wet Educatie en Beroepsonderwijs -26 26 0 -26 26 0 -26 27 0 

  -523 524 0 -555 555 0 -549 550 0 

    
 

    
 

    
 

  

Programma sociale voorzie-   
 

    
 

    
 

  

ningen en maatschappelijke   
 

    
 

    
 

  

dienstverlening   
 

    
 

    
 

  

Algemene uitgaven WWB -1.698 0 -1.698 -1.731 17 -1.714 -1.750 3 -1.747 

Bijstandsbesluit zelfstandigen -94 94 0 -539 539 0 -613 613 0 

Wet Buig -12.517 12.517 0 -14.232 14.432 200 -14.079 14.420 341 

Gemeentelijk minimabeleid -1.337 1.337 0 -2.001 2.001 0 -1.830 1.830 0 

Schuldhulpverlening -547 547 0 -605 574 -31 -593 593 0 
Wet Maatschappelijke 
ondersteuning -7.766 7.766 0 -6.537 6.537 0 -6.253 6.253 0 

Wet Participatiebudget -1.164 1.164 0 -2.159 1.793 -366 -2.213 1.949 -264 

Wet Voorziening Gehandicapten -3.758 3.758 0 -2.316 2.316 0 -1.936 1.936 0 

  -28.883 27.185 -1.698 -30.120 28.210 -1.910 -29.267 27.597 -1.670 

    
 

    
 

    
 

  

Totaal programma's -30.947 27.925 -3.022 -32.435 28.961 -3.474 -31.520 28.363 -3.157 

    
 

    
 

    
 

  

Algemene dekkingsmiddelen   
 

    
 

    
 

  

Onvoorzien -15 0 -15 0 0 0 0 0 0 

Algemene baten en lasten 0 3.012 3.012 0 3.031 3.031 -365 3.016 2.651 

  -15 3.012 2.997 0 3.031 3.031 -365 3.016 2.651 

    
 

    
 

    
 

  

Resultaat voor bestemming -30.962 30.938 -24 -32.435 31.992 -443 -31.885 31.379 -506 

    
 

    
 

    
 

  

Mutaties reserves   
 

    
 

    
 

  

Toevoeging/onttrekking reserves 0 24 24 -200 643 443 -341 629 288 

    
 

    
 

    
 

  

Resultaat na bestemming -30.962 30.962 0 -32.635 32.635 0 -32.226 32.008 -218 

                    
Tabel 31 
Wijzigingen komen voort uit de 1

e
 en 2

e
 managementrapportage 2014 
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7.3.1 Toelichting op de programmarekening 
De programmarekening bevat de programma’s bestuur, onderwijs, en het programma sociale 
voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Ook bevat de programmarekening een overzicht 
van de financiering en de algemene dekkingsmiddelen, het resultaat voor bestemming en het resultaat 
na bestemming. Bij de jaarrekening wordt een overzicht gegeven van de cijfers volgens de 
oorspronkelijke begroting, volgens de begroting na wijziging(en) en de werkelijke lasten en baten van 
2014. 
 
 
7.3.2 Toelichting op de verschillenanalyse 
In de verschillenanalyse worden verschillen verklaard groter dan € 25.000 op productniveau. De 
realisatie wordt vergeleken met de begroting na wijziging. 
 
Kostenplaats Huisvesting 
De kostenplaats huisvesting laat een onderschrijding zien van € 34.000. Dit is veroorzaakt doordat de 
servicekosten van het pand aan de Westerpark lager zijn uitgevallen dan geraamd. 
 
Kostenplaats loonkosten 
De kostenplaats loonkosten laat een overschrijding zien van € 574.000. Dit wordt grotendeels 
(€365.000) veroorzaakt door medewerkers die gebruik hebben gemaakt van de vertrekregeling en één 
medewerker heeft een ontslagvergoeding ontvangen van €95.000.   
De overige loonkosten bleken dus € 114.000 hoger te zijn, dan bij de 2

e
 managementrapportage werd 

ingeschat.  
 
 
7.3.3 Programma bestuur 
 
Bestuursondersteuning 
De onderschrijding bij bestuursondersteuning van € 54.000 wordt grotendeels verklaard doordat de 
werkelijke kosten voor vluchtelingenwerk € 36.000 lager zijn uitgevallen dan geraamd en de post inhuur 
derden valt € 128.000 lager uit dan geraamd. Daar tegenover wordt er € 104.000 meer doorbelast van 
de verschillende hulpkostenplaatsen dan geraamd. 
  
 
7.3.4 Programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 
 
Bijstandsbesluit zelfstandigen 
Om voor gemeenten een stimulans te creëren om beter kredietbeheer te voeren en selectief te zijn bij 
het verstrekken van leningen, worden de baten voor de bijstand bedrijfskapitaal genormeerd op basis 
van een landelijk gemiddelde. Bovengemiddelde prestaties leiden tot een financieel voordeel. 
Gemeenten die individueel in staat zijn om meer baten te genereren dan dit gemiddelde (in de vorm 
van aflossingen en rente) mogen de baten die uitstijgen boven het gemiddelde behouden en 
omgekeerd betalen ze baten die achterblijven op het gemiddelde zelf. Met uitzondering van deze  
wijziging blijven de huidige financiële verhoudingen (budget, declaratie en aanvullende uitkering) in 
stand. De huidige financieringssystematiek van het Bbz wordt slechts beperkt gewijzigd en het risico 
voor gemeenten is beperkt. De Rijksbijdrage bestaat nog steeds uit een budget- en declaratiedeel en 
een eventuele aanvullende uitkering. Het normeren van de baten bedrijfskapitaal heeft voor de 
gemeente Hollands Kroon en Schagen geleid tot een financieel voordeel van respectievelijk € 150.157 
en  € 12.156.                                                                                                                                     
Aanvragen van zelfstandigen worden regelmatig ter beoordeling doorgestuurd aan diverse adviserende 
instanties. Deze onderzoekskosten (€ 55.321) zijn declarabel en worden voor 90% gefinancierd door 
het Rijk.    
 
Wet bundeling uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) 
De gemeenten Hollands Kroon en Schagen hebben samen een overschot op het inkomensdeel, in 
totaal een bedrag van € 340.990. Het algemeen bestuur heeft besloten om, conform de 2

e
 marap, 

€ 340.990 toe te voegen aan de bestemmingsreserve inkomensdeel. 
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Gemeentelijk minimabeleid 
De uitgaven voor het minimabeleid zijn in 2014 € 284.000 lager dan begroot. Voor zowel de gemeenten 
Hollands Kroon als Schagen geldt dat de daling hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door een daling van 
het aantal cliënten, waarvan de bewindvoeringskosten worden vergoed. Daarnaast zijn er minder 
toekenningen koopkrachttegemoetkoming dan is geprognotiseerd bij de 2

e
 marap.   

 
WMO, huishoudelijke voorzieningen en Wet Voorzieningen gehandicapten (WVG) 
Voor de raming van de bestedingen voor de huishoudelijke voorzieningen en WVG wordt zoveel 
mogelijk aansluiting gezocht bij de raming van de gemeenten. De ISD-KNH verzorgt het financieel 
administratieve traject van deze voorzieningen. In totaal is aan de huishoudelijke voorzieningen  
€ 284.000 minder besteed dan geraamd volgens de begroting. Bij de WVG is € 380.000 minder 
besteed dan geraamd. 
 
Participatiebudget 
In 2014 is er een tekort op het participatiebudget van € 264.000. Het tekort valt lager uit dan  
geprognotiseerd is bij de 2

e
 marap. Bij de 2

e
 marap is er geen rekening gehouden met een incidenteel 

voordeel van € 111.000. Dit voordeel betreft teruggave btw over de jaren 2009 t/m 2013.  
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7.3.5 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
 
Algemene baten en lasten 
De totale uitvoeringslasten bestaan uit het totale resultaat op de onderdelen leerplicht, WEB, WMO en 
de algemene uitvoeringslasten.   
 
De werkelijke algemene uitvoeringslasten ISD-KNH zijn ten opzichte van de begroting na wijziging 
€ 218.000 hoger. Met de gemeenten zal dan ook € 218.000 afgerekend worden in 2015. Verklaring van 
het verschil bestaat uit: 

 Hogere doorbelastingen vanuit de kostenplaatsen aan bestuursondersteuning (€ 156.000);  

 Hogere doorbelastingen vanuit de kostenplaatsen aan wet werk en bijstand (€ 35.000);  

 Verschil op saldokostenplaatsen van (€ 17.000); 

 Overige posten nadelig van (€ 10.000) 
 
 
7.3.6 WNT 
In het kader van de Wet Normering Topinkomens, is de ISD-KNH gehouden de namen en 
salarisgegevens van de topfunctionarissen in de programmaverantwoording op te nemen.  
 
Als topfunctionarissen kwalificeert de ISD-KNH alleen de directeuren en de leden van het algemeen 
bestuur. Lidmaatschap van het bestuur geschiedt onbezoldigd. 
 
Naam Functie Duur 

dienstverband 
2014 

Omvan
g 
dienst-
verband 
in uren 

Beloning Door 
werkgeve
r betaalde 
SV-
premies 

Belast-
bare 
kosten 
ver-
goedin
g 

Voorzie
-ningen 
betaal- 
baar op 
termijn 

Beeïn-
digings-
uitkerin
g 

Jaar 
beein- 
diging 

Motiv 
ering 

B. Blonk Lid AB 1-1 t/m 31-12   n.v.t.             

J.S. van Dijk Lid AB 1-1 t/m 02-06   n.v.t.             

M.M.J. van 
Gent 
 
J. Bouwes 

Lid AB 
 
 
Lid AB 

3-6 t/m 31-12 
 
 

1-12 t/m 30-10 

  

 
n.v.t. 

 
 

n.v.t. 
 

            

A.S Groot 
 
T. Meskers 

Lid AB 
 
Lid AB 

1-10 t/m 31-12 
 

1-12 t/m 31-12 
  

n.v.t. 
 

n.v.t. 
            

 
M.J. Scheltema 
de Heere 

Directeur 1-12 t/m 31-12 36 € 118.071             

Tabel 32 
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7.3.7 Incidentele baten en lasten 
Onder incidentele baten en lasten worden uitgaven en ontvangsten bedoeld die geen onderdeel 
uitmaken van structureel beleid. De duur waarover de uitgaven en ontvangsten van deze posten 
worden gedaan bedraagt maximaal 3 jaar. De incidentele baten en lasten hoger dan € 10.000,-- worden 
in onderstaand overzicht vermeld. In 2014 zijn de incidentele  lasten € 600.607,-- en incidentele baten  
€ 206.473. 
 
 
Programma /kostenplaats omschrijving Lasten Baten 

P&O Uitgaven betreft de ontslagvergoeding van een medewerker 95.000  

Inkomsten betreft bijdrage gemeente Schagen 
ontslagvergoeding medewerker  95.000 

Gemeentelijk minimabeleid Uitgaven koopkrachttegemoetkoming 
112.720  

Participatie-budget Dit betreft een btw teruggaaf over de jaren 2009 t/m 2013  111.473 

Inhuur fiscaal specialist voor de uitvoer van de btw suppletie 
aangifte 2009 t/m 2013 

27.868  

Algemene Baten en Lasten Dit betreft de medewerkers die gebruik hebben gemaakt van 
de bonusregeling 

365.019  

Totaal 600.607 206.473 

Tabel 33 



 

 

 
7.4 Verantwoordingsinformatie (SISA bijlage) 

SZW G2B Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 69 

WWB_deel openbaar 

lichaam 2014

Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr (SiSa tussen 

medeoverheden)

Het openbaar lichaam 

verantwoordt hier per 

gemeente over het deel 

van de regeling dat in 

(jaar T) door het 

openbaar lichaam is 

uitgevoerd.

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Deel openbaar lichaam

I.1 Wet werk en bijstand 

(WWB)

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.1 Wet werk en bijstand 

(WWB)

Besteding (jaar T) IOAW 

Deel openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW 

(exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2B / 01 Indicatornummer: G2B / 02 Indicatornummer: G2B / 03 Indicatornummer: G2B / 04 Indicatornummer: G2B / 05

1 61911 Hollands Kroon € 6.614.784 € 189.625 € 219.319 € 181 

2 60441 Schagen € 6.743.467 € 145.366 € 355.980 € 2.441 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G2B / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T) IOAZ

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Deel openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 


Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Deel openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud 

beginnende zelfstandigen) 

(Bbz 2004) 


Baten (jaar T) WWIK 

(exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam 

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2B / 06 Indicatornummer: G2B / 07 Indicatornummer: G2B / 08 Indicatornummer: G2B / 09 Indicatornummer: G2B / 10 Indicatornummer: G2B / 11

1 61911 Hollands Kroon € 52.013 € 0 € 14.189 € 0 € 0 

2 60441 Schagen € 53.370 € 366 € 8.408 € 1.990 € 0 

SZW G3B Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking 

(exclusief Bob) (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 

(exclusief Bob) 

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3B / 01 Indicatornummer: G3B / 02 Indicatornummer: G3B / 03 Indicatornummer: G3B / 04 Indicatornummer: G3B / 05 Indicatornummer: G3B / 06

1 61911 Hollands Kroon € 78.014 € 204.423 € 7.331 € 303.199 € 30.048 

2 60441 Schagen € 58.890 € 6.154 € 14.278 € 104.290 € 25.273 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G3B / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3B / 07 Indicatornummer: G3B / 08 Indicatornummer: G3B / 09 Indicatornummer: G3B / 10

1 61911 Hollands Kroon € 0 € 0 € 0 

2 60441 Schagen € 0 € 0 € 0 

SZW G5B Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T) 

participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van 

educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk) 

participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van 

educatie bij roc’s

Reservering besteding van 

educatie bij roc’s in jaar T 

voor volgend kalenderjaar 

(jaar T+1 )

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G5B / 01 Indicatornummer: G5B / 02 Indicatornummer: G5B / 03 Indicatornummer: G5B / 04 Indicatornummer: G5B / 05 Indicatornummer: G5B / 06

1 61911 Hollands Kroon € 1.077.977 € 0 € 1.613 € 0 € 0 

2 60441 Schagen € 1.102.811 € 0 € 3.929 € 0 € 0 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015

Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_deel 

Wet participatiebudget 

(WPB)_deel openbaar 

lichaam 2014

Wet participatiebudget 

(WPB)

 



 

 

 
 

7.5 Controleverklaring 
 


