Raadsmededeling - Openbaar
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: Ontwikkelingen ISWI

Aanleiding
In raadsmededeling 80 zijn de ontwikkelingen van het Iswi aan de orde geweest. De CDA fractie heeft
enkele aanvullende vragen gesteld. Hierna volgen de antwoorden.
Inhoud mededeling
1.Welke positie neemt u in als college bij een mogelijke ontmanteling van het Iswi?
2. Eerder was er al eens sprake van dat de gemeente Oude IJsselstreek uit de GR met Iswi
wilde stappen. Nu komt ontmanteling ter sprake. U noemt ook het proces tussen Doetinchem ,
Wedeo en Oude IJsselstreek. Loopt dit proces wel zo’n vaart? Hoe moeten we e.e.a. zien in
dit verband?
3. Wat wordt ondernomen en is de intentie aanwezig, om gezamenlijk het Iswi met zijn
expertise en vaardigheden te behouden? Sluit u hierbij aan bij het gestelde in het
coalitieaccoord? ( wij willen gemeenschappelijke regelingen afbouwen,daar waar dat kan).
6.Gemeente Aalten en Oude IJsselstreek hebben een GR omtrent het Iswi. Wanneer wordt
onze raad hierbij betrokken indien dit aan de orde is?
Voor het antwoord op bovenstaande vragen verwijzen wij u naar het desbetreffende collegevoorstel
c.q – besluit van 17 juli jl.
4. Kan het Iswi, in het licht van de Participatiewet en hun duidelijke betrokkenheid en
ervaring bij reïntegratie van cliënten op de arbeidsmarkt,geïntegreerd worden/ aansluiten bij,
regionaal op dit werkterrein, bv. het regionale werkgeverssteunpunt (Wesp)?
Antwoord
Oude IJsselstreek heeft al geruime tijd geleden aangegeven uit het Iswi te willen stappen. Dit
betekent uiteindelijk dat het Iswi wordt ontbonden. Een aansluiting bij het regionale werkgeversservicepunt lijkt dan niet voor de hand te liggen.
Wel is denkbaar dat bij de voorbereiding over de definitieve inrichting van het regionale
werkgeversservicepunt, naar de expertise van het Iswi wordt gekeken, daar waar het gaat om
werkgeversdienstverlening. Die expertise mag niet verloren gaan.

5.Het Iswi voert voor onze gemeente het werkervaringsplan uit. Blijft deze voortgang
gewaarborgd?
Antwoord
De ervaringen van het eerste jaar (van het Iswi en de Anton Tijdinkschool) leren, dat de aanpak beter
op individuele basis kan worden voortgezet. Daar blijven we dus op inzetten.
7. De opgestapte directeur wordt adviseur van het bestuur. Houdt dat in dat hij nog in dienst is.
Antwoord
Ja

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

23/2014 Schriftelijke vragen
Geacht college,
In de raadsmededeling 80 geeft u antwoorden op de vragen van de VVD omtrent de
ontwikkelingen bij het Iswi.Deze antwoorden vinden wij nog al wat summier en hebben als
CDA dan ook de behoefte om hierover nog enkele vragen te stellen.
1.Welke positie neemt u in als college bij een mogelijke ontmanteling van het Iswi?
2. Eerder was er al eens sprake van dat de gemeente Oude IJsselstreek uit de GR met Iswi
wilde stappen. Nu komt ontmanteling ter sprake. U noemt ook het proces tussen Doetinchem ,
Wedeo en Oude IJsselstreek. Loopt dit proces wel zo’n vaart? Hoe moeten we e.e.a. zien in
dit verband?
3. Wat wordt ondernomen,en is de intentie aanwezig, om gezamenlijk het Iswi met zijn
expertise en vaardigheden te behouden? Sluit u hierbij aan bij het gestelde in het
coalitieaccoord? ( wij willen gemeenschappelijke regelingen afbouwen,daar waar dat kan).
4. Kan het Iswi, in het licht van de Participatiewet en hun duidelijke betrokkenheid en
ervaring bij reïntegratie van cliënten op de arbeidsmarkt,geïntegreerd worden/ aansluiten bij,
regionaal op dit werkterrein, bv. het regionale werkgeverssteunpunt (Wesp)?
5.Het Iswi voert voor onze gemeente het werkervaringsplan uit. Blijft deze voortgang
gewaarborgd?
6.Gemeente Aalten en Oude IJsselstreek hebben een GR omtrent het Iswi. Wanneer wordt
onze raad hierbij betrokken indien dit aan de orde is?
7. De opgestapte directeur wordt adviseur van het bestuur.Houdt dat in dat hij nog in dienst is
bij het Iswi?
De antwoorden zien wij graag via een raadsmededeling tegemoet.
Namens de CDA-fractie,
Freek Diersen.

