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Betreft: Advies concept-liquidatieplan ISWI
Geacht college,
Op 22 juli jl. ontving de Sociale raad via de heer Straatman het verzoek te reageren op het
concept-liquidatieplan ISWI. Bijgevoegd ontvangt u onze opmerkingen op dit plan en de
bijgevoegde stukken. Wij zullen dit onderwerp eveneens agenderen op het eerstkomend
overleg met de portefeuillehouder op dinsdag 15 september a.s.
De Sociale Raad verwacht op korte termijn geïnformeerd te worden over de voortgang en de
voorgenomen acties.
Met vriendelijke groet,
Sociale Raad Aalten,
Ineke Weerkamp, secretaris

Betreft: Advies Sociale Raad op concept Liquidatieplan ISWI
dd. 1 september 2015
Op 22 juli ontvingen wij het concept-liquidatieplan voor het ISWI en de jaarrekening 2014 en de
bestuursrapportage 2015.
De Sociale Raad heeft de stukken bestudeerd en heeft daarover de volgende opvatting en
constateringen.
Liquidatie ISWI
Dit liquidatieplan is een zakelijke en financiële beschrijving van de afspraken tussen de twee
deelnemende gemeenten over de ontvlechting van deze organisatie. Zo wordt het personeel naar
evenredigheid overgenomen en is er een afspraak over de verdeling van kosten. Maar daarbij zullen
in de planmatige uitwerkingen diverse knelpunten naar voren komen zoals plaatsing, omscholing en
dergelijke. Aandacht voor een goede en tijdige oplossing hiervan is noodzakelijk. Ook geven de cijfers
niet alle duidelijkheid over de uiteindelijke kosten, hetgeen ons zorgen baart.
Een aantal financiële risico’s die wij constateren:
•
•
•

•

openstaande vorderingen op cliënten € 1.8 miljoen,
dubieuze debiteuren € 1,9 miljoen
de verdeelsleutel over kosten en plichten is nog niet vastgesteld. De gemeente Aalten heeft
als uitgangspunt genomen dat het vaste personeel overgaat naar de uitvoeringsorganisatie
Doetinchem.
Contractverplichting aan huur voor huisvesting ISWI na 1 januari 2016. Totaal € 1 miljoen
over 5 jaar.

Uitvoeringorganisatie voor cliënten vanaf 1 januari 2016
Veel belangrijker in dit proces is de voortgang van de activiteiten voor de cliënten. In het stuk wordt
gesteld dat de gemeente Aalten nog aan het onderzoeken is hoe zij de uitvoering wil vormgeven. Wij
dringen aan op een snelle en zorgvuldige besluitvorming in deze! Voor de circa 300 Aaltense klanten
moet de overgang soepel verlopen en op 1 januari 2016 moet de uitvoering van de participatiewet
in Aalten goed georganiseerd zijn. Dit is naar de mening van de Sociale Raad onlosmakelijk met de
liquidatie van ISWI verbonden en moet de hoogste prioriteit krijgen. Wij zullen de ontwikkeling in dit
proces dan ook nauwlettend volgen.
Samengevat:
De Sociale Raad heeft het verzoek aan het college naast een zorgvuldige afwikkeling van de
ISWI organisatie voorrang te geven aan de uitvoeringorganisatie voor de cliënten.

We verwachten op korte termijn nadere informatie te ontvangen over de voortgang van
bovengenoemde zaken.

