R.T.G. – Samenleving
OPENBAAR
Korte aantekeningen van de bijeenkomst van 9 september 2014
Aanvang: 21.00 uur
Aanwezig:

Voorzitter: Dhr. P. Frenken
De leden: Mevrouw Aarnink, mevrouw Massop en mevrouw Van Alstede. De heren
Eijkelkamp, Wikkerink, Jacobsen, Diersen en Pennings.
Namens het college: wethouder Rots en de heer Van der Brug.
RTG-griffier: mevr. E.J. A. H. Smit

1. Voorstel tot beëindiging van de GR ISWI en
voor de uitvoering van de Participatiewet
richten op de Oost-Achterhoek.
Vragen aan het college.
Vraag: Hoe gaat de gemeente de offerte van
SDOA m.b.t. de DVO vergelijken? Kent de
gemeente de prijzen van andere aanbieders?

Vraag: Vindt in samenspraak met gemeente Oude
IJsselstreek de ontmanteling van het ISWI plaats of
wacht de gemeente Aalten op de uittreding van de
gemeente Oude IJsselstreek?

Vraag: Betreft het een uittreding of een beëindiging
en is er een overzicht beschikbaar van de frictie/
ontbindingskosten? Deze kosten zijn namelijk nog
niet bekend. Is dit voorstel dan wel compleet?

Vraag: Blz 12. Implementatieplan. Variant 3.
Ontmanteling Wedeo kost geld, daarom wordt
Wedeo samengevoegd met de sociale Dienst.
Aalten richt zich op SDOA. Hameland komt terecht
in een sterfhuisconstructie. Aalten wil inkopen bij
SDOA en neemt deel aan de sterfhuisconstructie
van Hameland. Is dit in de keuze meegewogen en

Antwoord: De bedoeling is dat SDOA een
presentatie geeft aan o.a. de raad. Daarna wordt
bezien welke diensten de gemeente Aalten bij
SDOA inkoopt middels een DVO. Het is de
bedoeling om afspraken te maken hoe de prijzen
worden berekend. Er zijn kengetallen
beschikbaar. Ook de kosten van het ISWI zijn
bekend.
Antwoord: De gemeenten Doetinchem en Oude
IJsselstreek hebben besloten één gezamenlijke
sociale dienst op te richten. Deze gemeenten
hebben een implementatieplan opgesteld waarin
is vermeld dat er weinig personele problemen zijn
te verwachten. Meestal heeft de beëindiging van
een GR gevolgen voor het personeel. Het
personeel kan nu naar de gemeente Doetinchem.
De colleges van Aalten en Oude IJsselstreek
hebben afgesproken om in goede harmonie uit
elkaar te gaan.
Antwoord: Oude IJsselstreek heeft besloten om
te stoppen met ISWI. Het is een taak van het
college om er voor te zorgen dat de inwoners op
1-1-2016 op een goede plek zijn ondergebracht.
Op het moment dat de gevraagde cijfers bekend
zijn, zitten we ver in 2015. Dan ontstaat er een
probleem. De ontmanteling en beëindiging van
het ISWI vindt plaats op 1-1-2016. Tot die tijd
moet er nog veel worden gedaan zoals
prijsonderhandelingen met SDOA. Op basis van
het implementatieplan maakt het college zich
geen grote zorgen over de frictiekosten. Deze
zullen naar verwachting laag zijn.
Antwoord: Het college stelt voor om in te kopen
bij SDOA. De toekomst van Hameland ligt in
handen van de 5 deelnemende gemeenten.
Aalten is een van de vijf. De ontwikkelingen van
Hameland is een autonome ontwikkeling. Dat
hangt niet af van de keuze van Aalten om voor
oost of west te kiezen. Gewezen wordt op de

waar staat dat in de financiële opzet?
Vraag: In het voorstel ontbreken verschillende
inhoudelijk onderdelen zoals financiën, personeel
e.d. Kunt u de raad meer informatie verstrekken
over de verschillende onderdelen en deze
gelijktijdig in de raad aan de orde stellen? Kan dit
voorstel niet worden uitgesteld?
Vraag: Om een verantwoord besluit te kunnen
nemen zou er meer informatie moeten worden
verstrekt.
Vraag: In het ontwerp-besluit wordt aangegeven
om een DVO met SDOA aan te gaan. Gaat dit nu
verder dan eigenlijk de bedoeling? Hiermee wordt
de uitvoering toch al bij SDOA gelegd?
Vraag: In het voorstel worden 5 bijlagen genoemd.
Kunt u deze aanleveren?
Vraag: Hoe kijkt de WMO-raad aan tegen dit
voorstel en hoe zijn de gesprekken met de WMO
raad over dit onderwerp verlopen?
Vraag: In het voorstel wordt gesproken over SDOA
en het mogelijk behalen van een efficiency
voordeel. Hoe moeten we dat vergelijken? Inkoop
middels DVO is duidelijk. Maar hoe zit dat bij
deelnemen aan de GR? Is er vergelijkingsmateriaal?
Vraag: Klopt het dat het een voldongen feit is dat
ISWI ophoudt te blijven bestaan?
Vraag: De raad heeft op advies van het college
indertijd besloten om niet deel te nemen in een
GR. Nu legt het college onderhavig advies voor.
De raad kan toch geen ander besluit nemen?
Vraag: Kan het college in samenspraak met Oude
IJsselstreek de garantie geven dat al het personeel
overgaat naar de gemeente Doetinchem? Wat zijn
de kosten van het verlaten van de GR ISWI? De
raad heeft inzicht nodig in de kosten. Moet Aalten
van Oude IJsselstreek niet de garantie krijgen dat
al het personeel overgaat naar Doetinchem nu
Oude IJsselstreek ISWI verlaat?

Vraag: Op Blz 36 Implementatieplan staat dat 7 fte
van het ISWI naar Aalten gaat. Wat gaan zij doen
of gaan ze naar SDOA? Is dit voorstel wel
compleet?

door de gemeenteraad behandelde notitie
“Hameland in transities”.
Antwoord: De afhandeling van ISWI neemt enige
tijd in beslag. Aalten heeft niet de stekker uit de
GR ISWI gehaald. Nu wordt alleen gevraagd of u
kunt instemmen met een stap richting SDOA.
Onderschrijft u de wens van het college. Het is
ook vreemd om t.z.t. een compleet DVO aan de
gemeenteraad voor te leggen.
Antwoord: Tijdens de informatieavond op 30
september geeft SDOA een toelichting.
Antwoord: Bij voorkeur wordt de uitvoering
middels een DVO bij SDOA gelegd.
Antwoord: Dit wordt schriftelijk beantwoord.
Antwoord: Het schriftelijk advies van de WMO
raad wordt nog nagezonden. De WMO-raad staat
positief tegen over het voorstel voor wat betreft
het afscheid nemen van het ISWI.
Antwoord: De raad heeft indertijd besloten om
een DVO aan te gaan in plaats van het
deelnemen aan een GR.

Antwoord: Ja.
Antwoord: SDOA is ook een Gemeenschappelijke regeling. Aalten zou kunnen
intreden. De raad heeft besloten dat niet te doen
maar bij voorkeur diensten in te kopen middels
een DVO.
Antwoord: Toegezegd wordt dat deze vragen
schriftelijk worden beantwoord. Personeel is de
grootste kostenpost. Uit berekening is gebleken
dat op het moment dat al het personeel overgaat
naar Doetinchem, Doetinchem binnen 3 jaar de
eerste vacatures heeft door natuurlijk verloop.
Aalten heeft vacatures en zo nodig kan Aalten
diensten inkopen bij SDOA waarbij tevens
personeel wordt geleverd. Dat hoeft niet omdat
uit berekening van Oude IJsselstreek en
Doetinchem blijkt dat al het personeel over kan
gaan.
Antwoord: Tot 1-1-2016 bestaat ISWI. In het plan
staat dat bij toerekening, 7 fte naar Aalten
kunnen gaan. In het plan staat ook dat al het
personeel naar Doetinchem kan gaan. Op het
moment dat de GR wordt opgeheven vervalt ook
het betalen van de overheadkosten aan ISWI.
Deze 7 fte worden eigenlijk al door de gemeente
Aalten betaald. Die staan nu ook al in de
begroting. Op het moment dat zij daadwerkelijk
naar Aalten komen, wordt met SDOA
afgesproken hoeveel personeelsleden zij nodig
hebben. In het kader van de drie Decentralisaties
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Vraag: Er wordt in het voorstel te veel gesproken
over aannames e.d. Wat gebeurt als de
gesprekken tegenvallen en niet lopen zoals ze
zouden moet lopen. Kunnen de zaken dan nog
worden teruggedraaid?

Vraag: Kan het college - voor dat de raad dit
voorstel behandeld - een notitie maken ten
aanzien van de overgang van het personeel naar
Doetinchem en wat de mogelijke kosten zijn van de
ontmanteling van het ISWI?
Vraag: De Participatiewet schrijft voor dat de
gemeente een aantal zaken verplicht samen in de
arbeidsregio moeten doen. Wat gaat Aalten doen?
Solidair in de Achterhoek samenwerken of gaat
Aalten afzonderlijk middels een DVO?

Vraag: Wat is het verschil tussen aansluiten bij
Wedeo of aansluiten bij SDOA?
Vraag: Waaruit blijkt dat zelf doen op korte termijn
goedkoper is maar niet toekomst bestendig is?
Welke risico’s bedoelt u en is daar een externe
analyse van?

Vraag: Werkt het ISWI tot 1-1-2016 door onder
dezelfde condities en voorwaarden?
Vraag: Wat is de intentie van een DVO?

Vraag: Het aangaan van een DVO lijkt voordelig
uit te pakken. Kunt u dat toelichten?

Vraag: Waarop baseert u dat SDOA professioneel
in staat is om een en ander uit te voeren? Zit daar
een onderbouwing bij?

heeft Aalten nog geen extra personeel
aangesteld. Voor de uitvoering is ook personeel
nodig.
Antwoord: Door het besluit van Oude IJsselstreek
en Doetinchem is de ontmanteling van het ISWI
een feit. Het college wil voor inkoop van de
diensten richting SDOA kijken. Dat wordt
voorgesteld. Een Dienstverleningsovereenkomst
kan voor één of meerdere jaren worden
aangegaan. Daaraan zit je niet zo vast dan aan
een GR.
Antwoord: Zoals al toegezegd wordt dit
schriftelijk beantwoord.

Antwoord: Wettelijk is geregeld dat bepaalde
zaken in regionaal verband moeten worden
uitgevoerd. Dat wordt ook regionaal gedaan.
SDOA overlegt met Doetinchem over dergelijke
zaken. Het meest praktische is om voor de
overige zaken te werken met een DVO. Het is
niet om de krenten uit de pap te halen. Ook de
deelnemende gemeenten aan SDOA zijn van
mening dat Aalten beter middels een DVO kan
werken. Ten aanzien van de jeugdhulp e.d. wordt
ook al samengewerkt met Oost-Gelre en
Winterswijk.
Antwoord: Wedeo is een werkvoorzieningschap
en SDOA is een sociale dienst.
Antwoord: Er is geen externe analyse opgesteld.
Zelf doen heeft te maken met het inrichten van
een KCC. Met betrekking tot de toegang tot de
Participatiewet wil de gemeente een vinger aan
de pols houden en gebruikmaken van de kennis
van SDOA. Een eigen sociale dienst runnen
vergt ook een bepaald specialisme en
deskundigheid. Dat vinden wij een risico. Uit
berekening blijkt wel dat zelf doen goedkoper is
maar Aalten loopt dan een groot risico. Beter is
om een brede sociale dienst op te zetten.
Antwoord: Ja.
Antwoord: Een DVO is het inkopen van diensten
bij een bepaalde organisatie. Dit is een zakelijk
stuk op basis van samenwerken. Het is de
bedoeling om samen te werken met de andere
SDOA gemeenten.
Antwoord: Er zijn verschillende gesprekken
gevoerd met SDOA over allerlei zaken. Op basis
daarvan zien wij het proces met vertrouwen
tegemoet maar er is geen financiële
onderbouwing.
Antwoord: Er komt een presentatie van SDOA.
De jaarstukken en werkplannen van SDOA zijn
bestudeert. Op basis daarvan is geconcludeerd
dat het een professionele organisatie is.
Met de uitvoering van de WWB zit Aalten in het
westen en met de uitvoering van de WSW zit
Aalten in het oosten. Het is in het kader van de
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Vraag: In het implementatieplan staat dat alle
huisvesting naar Oude IJsselstreek en Doetinchem
gaat. Er is echter te veel m2. Gaat Aalten
meebetalen aan de reductie van het aantal m2?
Vraag: In het implementatieplan staat dat een en
ander binnen de beschikbare middelen dient te
gebeuren. Geldt dit ook voor Aalten?
Vraag: Aalten heeft nog geen implementatie- en
een uitvoeringsplan. Hoe kunnen we erop
vertrouwen dat dit vóór 1-1-2015 gereed is?
Vraag: Kunt u een overzicht maken wat Aalten in
2015 gaat doen onder de vlag van ISWI en wat
vanaf 2015 met SDOA wordt gedaan en hoe gaat
dat goed in elkaar overvloeien op 1-1-2016?

uitvoering van de Participatiewet beter dat alles
bij elkaar zit. Het is de bedoeling dat Hameland
en SDOA nauwer gaan samenwerken. Dat
proces loopt.
Antwoord: Dat is nog niet bekend. Afgevraagd
wordt of deze vraag voor de raadsbehandeling
schriftelijk kan worden beantwoord. De
beantwoording moet van de gemeente
Doetinchem komen.
Antwoord: Ja.
Antwoord: Door vaststelling van dit voorstel.
Antwoord: Dit is een goede suggestie. Getracht
wordt dit voor de raadsvergadering naar de raad
toe te sturen.

De voorzitter concludeert dat er een aantal
toezeggingen zijn gedaan.
 Schriftelijk advies WMO-raad terinzage
leggen
 In het voorstel genoemde bijlagen ter
inzage leggen.
 Overzicht maken wat Aalten in 2015
gaat doen onder de vlag van ISWI en
wat vanaf 2015 met SDOA wordt gedaan
en hoe een en ander in elkaar
overvloeien op 1-1-2016.
 In het implementatieplan staat dat alle
huisvesting naar Oude IJsselstreek en
Doetinchem gaat. Er is echter te veel
m2. Gaat Aalten meebetalen aan de
reductie van het aantal m2? Dit wordt
schriftelijk beantwoord .
 Kan het college in samenspraak met
Oude IJsselstreek de garantie geven dat
al het personeel overgaat naar de
gemeente Doetinchem? Wat zijn de
kosten van de ontmanteling van de GR
ISWI? De raad heeft inzicht nodig in de
kosten. Moet Aalten van Oude
IJsselstreek niet de garantie krijgen dat
al het personeel overgaat naar
Doetinchem nu Oude IJsselstreek ISWI
verlaat? Dit wordt schriftelijk
beantwoord.
De voorzitter vraagt of dit voorstel rijp is voor
de raad.
De meerderheid van de RTG leden vindt dat er
onvoldoende informatie is en achten dit
onderwerp nog niet rijp voor debat in de
raadsvergadering. Het voorstel wordt terug
gestuurd naar het college.
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