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Geachte leden van de raad,

Bijgaand zenden wij u ter kennisname de bestuursrapportage van de Afdeling Sociale Zaken
van IJsselgemeenten tot en met het vierde kwartaal van 2017. Uit de rapportage komt naar
voren dat de groei van het bestand vooralsnog tot staan gebracht is.
In vergelijking met het bestand van 31 december 2016 is er nog een geringe groei met 2
uitkeringen. Maar als de kwartaalrapportages van 2017 naast elkaar gelegd worden zien we
dat er tot en met het tweede kwartaal een groei is geweest (van 511 naar 520 uitkeringen)
die in het tweede halfjaar weer vrijwel ongedaan gemaakt is (terug naar 513 uitkeringen).
Dit betekent absoluut nog niet dat de problemen achter de rug zijn. Ook over 2017 is er
sprake van een forse overschrijding van het budget dat de gemeente voor het betalen van de
uitkeringen ontvangt. Er zal daarom net als over 2016 ook over 2017 een Vangnetuitkering
aangevraagd moeten worden. Volgens de gegevens van de rapportage, die nog niet
definitief vaststaan omdat de accountant nog een controle moet uitvoeren, is het budget
overschreden met een bedrag van € 1.352.296. Volgens een voorlopige berekening zou dit
leiden tot een vangnetuitkering van ongeveer € 838.525.
Zoals eerder toegezegd zullen wij uw raad van de ontwikkelingen op de hoogte houden.
Verder zenden wij u, eveneens ter kennisname, het uitvoeringsplan van de afdeling Sociale
Zaken voor 2018. Het plan is vooral gericht op het goed blijven uitvoeren van de activiteiten
die goed resultaat opleveren, met aandacht voor de verbeterpunten uit het eerder aan uw
raad toegezonden rapport over het klanttevredenheidsonderzoek 2017.
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