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Aanleiding
Naar aanleiding van een publicatie in De Gelderlander over het vertrek van de directeur, de heer J.
Mulders, bij ISWI, heeft de VVD vragen gesteld. Gevraagd wordt naar de (financiële) consequenties
voor de gemeente Aalten en de gevolgen voor het samenwerkingsverband, de organisatiestructuur bij
ISWI en een mogelijke vervanging.
Inhoud mededeling
Zoals bekend streeft de gemeente Oude IJsselstreek voor wat betreft de uitvoering van de
Participatiewet al geruime tijd naar een samenwerking met Doetinchem en Wedeo. Daarmee lijkt het
bestaan van ISWI zijn langste tijd te hebben gehad. Het ligt niet voor de hand om de heer Mulders, die
ISWI van de grond af heeft opgebouwd, te vragen deze de komende jaren te ontmantelen. Overigens
blijft hij als adviseur voor het bestuur (en daarmee voor beide gemeenten) beschikbaar. De
plaatsvervangend directeur neemt voorlopig de functie van directeur over. Hij heeft de opdracht
gekregen om ISWI zo goed mogelijk draaiende te houden.
Ondertussen zijn beide gemeenten op bestuurlijk en ambtelijk niveau in gesprek over een plan van
aanpak, inclusief uitgangspunten met betrekking tot de ontmanteling. Wij verwachten dat het (nieuwe)
bestuur van ISWI dit plan van aanpak binnen enkele weken aan de beide colleges kan presenteren.
Meer is hierover nu niet te melden. Wij willen u op de hoogte stellen zodra er meer nieuws is.

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

VVDAALTEN.NL

16/2014 Schriftelijke vraag ontwikkelingen bij het ISWI
Naar aanleiding van de perspublicatie inzake het voortijdig vertrek van de heer
Mulders bij het ISWI vragen wij uw college naar de (financiële) consequenties voor
de gemeente Aalten.
Onze fractie heeft in het verleden kritische geluiden laten horen over het ISWI over
de besluiten van het college van de gemeente Oude Ijsselstreek om deel te nemen
aan een nieuwe organisatie voor Werk en inkomen.
De beoogde uittreding van de gemeente Oude IJsselstreek uit de
gemeenschappelijke regeling ISWI zal ook gevolgen voor onze gemeente. Nu de
heer Mulders is opgestapt wil onze fractie graag geïnformeerd worden wat de
gevolgen zijn voor het samenwerkingsverband, de organisatiestructuur bij het ISWI
en een mogelijke vervanging.
Bovenvermelde vraag kan in een raadsmededeling beantwoord worden.
VVD Fractie Aalten

25 april 2014

