Raadsmededeling - Openbaar

Nummer
Datum
B&W datum
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder
Onderwerp

:
:
:
:
:
:

190/2015
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Beantwoording vragen RTG samenleving 30-11-2015 over ISWI en
Participatiewet

Aanleiding
Bijgaand treft u de toezeggingen aan van het Rondetafelgesprek d.d. 30 november.
Liquidatie ISWI.
De voorzitter concludeert dat de volgende toezeggingen zijn gedaan:
 1. Onderzocht wordt waarom niet gereageerd is op het advies van de Sociale Raad. Voor de
raadsvergadering ontvangt de raad een reactie.

2.Vraag: Moet het raadsbesluit worden aangepast? Antwoord: De twee burgemeesters zitten in
het college van vereffenaars. Het bestuur van het ISWI heeft er over gesproken. Toegezegd
wordt dat de raad een correct concept-raadsbesluit wordt voorgelegd.
 3. Vraag: Stel de cliënten betalen de vorderingen niet terug, houden wij dan een schuld bij het
Rijk of wordt deze schuld door het Rijk kwijtgescholden? Antwoord: Voor zover bekend vervalt
de vordering bij het Rijk zodra de vordering niet inbaar is voor het ISWI. Dit wordt nog
nagezocht.
 4. Vraag: Kan een overzicht worden gemaakt van de verplichtingen en kosten voor de
gemeente Aalten van de liquidatie? Antwoord: Dit wordt toegezegd. De positieve en negatieve
effecten voor de gemeente Aalten worden in beeld gebracht.
Participatiewet.
De voorzitter concludeert dat de volgende toezeggingen zijn gedaan:
 5. Vraag: Kunt u een overzicht maken van de totale kosten t.a.v. een DVO SDOA, een DVO
Wedeo, aansluiten bij GR SDOA, aansluiten bij GR Wedeo e.d.? Antwoord: Dit wordt
toegezegd.
 6. Vraag: Kunt u de DVO ter inzage te leggen? Antwoord: Dit wordt toegezegd.
 7. Vraag: Kan er een bijeenkomst over Hameland worden georganiseerd? Antwoord: De
directeur Hameland heeft op 8 december een gesprek met de OR over het alternatieve plan.
Daarna kan een bijeenkomst worden georganiseerd.
 8. Vraag: Kan Laborijn een informatiebijeenkomst organiseren? Antwoord: Dit is mogelijk. De
wethouder gaat deze vraag aan Laborijn stellen.
Inhoud mededeling
Hierbij de toegezegde beantwoording.
1. Van het advies de Sociale Raad hebben we kennis genomen. We hebben verzuimd om
dit mede te delen aan de Sociale Raad. Dit zal alsnog gebeuren.
2. Deze vraag is beantwoord middels raadsmededeling 184/2015

3. Wat niet geïnd kan worden hoeft ook niet afgedragen te worden aan het Ministerie. Het
antwoord wat tijdens de RTG is gegeven is dan ook juist.
4. Alle verplichtingen die voortvloeien uit de liquidatie van het ISWI zijn opgenomen in het
liquidatieplan.
Wat de hypotheken betreft neem de gemeente Aalten voor plus minus 0,5 milj. Over
aan hypotheken. Hier staat vastgoed met waarde tegenover (huizen). De rente die we
moeten betalen voor de financiering van 0,5 milj. ligt lager dan de rente die we
ontvangen op basis van de rentepercentages die zijn vastgesteld voor de hypotheken.
Het enige risico wat nog openstaat is de afwikkeling van de procedure met de FNV ten
aanzien van het Leer Werk Centrum. Hiervoor is in de liquidatiebalans een voorziening
opgenomen van bijna € 180.000 euro. Mocht dit onvoldoende blijken, na de
bemiddeling en of gerechtelijke procedure, zal er een nader voorstel aan uw raad
worden voorgelegd.
5. Aan het totale overzicht van kosten wordt op dit moment hard gewerkt. In januari 2016
zal u een overzicht worden overgelegd waarin een aantal varianten zijn opgenomen en
financieel vertaald.
6. De DVO wordt als bijlage toegevoegd bij de stukken.
7. De wethouder zal in overleg met de interim-directeur van Hameland op korte termijn
een bijeenkomst plannen.
8. De wethouder gaat aan de, bijna, benoemde nieuwe directeur van Laborijn vragen om
een informatiebijeenkomst voor uw raad te verzorgen.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
-De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
--

