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Wel of geen raadsleden 

Afgelopen dinsdag een interessante raadsinformatieavond over de stand van zaken rondom de fusie 
tussen ISD en WML. Jan Hamming, onze nieuwe burgemeester, mocht één van zijn eerste officiële 
handelingen verrichten, nl. de opening van de avond met een welkomstwoord. Natuurlijk maar een 
opwarmertje voor zijn eerste echte openbare optreden, maar dit ging hem al goed af. Hij 
memoreerde dat de voorbereiding van de invoering van de Nieuwe Wet Werken naar Vermogen in 
Heusden echt uniek te noemen is. In den lande kijkt men met afgunst naar de ontwikkelingen in de 
gemeente Heusden. De nieuwe uitvoeringsorganisatie die we nu aan het optuigen zijn moet volledig 
toegerust zijn om de nieuwe wet straks efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren. In de afgelopen 
jaren is weliswaar vaker gesproken over een fusie tussen ISD en WML, maar de invoering van die 
nieuwe wet heeft zaken wel in een stroomversnelling gebracht en, zoals ik enkele weken terug al 
meldde, het fusieproces ligt op koers. De besluitvorming in de drie gemeenteraden van Loon op 
Zand, Heusden en Waalwijk staat in de komende maanden op de rol. 

Zo’n fusieproces is een ingewikkeld gebeuren, maar toch zijn er altijd van die items die de politieke 
discussie gaan bepalen. Een van die items is de kostenverdeling over de drie gemeenten. Bij de 
huidige WML was dat geen probleem; die organisatie kreeg de vanuit het rijk beschikbaar gestelde 
WSW-budgetten van de drie gemeenten doorbetaald en daarmee moest WML zichzelf kunnen 
bedruipen. WML heeft zich wat dat betreft altijd als een bedrijf opgesteld en altijd gestreefd naar 
positieve resultaten. En dat is ook redelijk gelukt; er zit nog ruim 4 miljoen euro in de reservepot en 
dat geld kan nu mooi gebruikt worden om de kosten van de fusie te betalen en om de nieuwe 
uitvoeringsorganisatie met een eigen vermogen van start te kunnen laten gaan. Bij de ISD is dat een 
heel ander verhaal. De tekorten bij de bijstandsuitkeringen waren in de afgelopen jaren zo groot dat 
de beschikbare reserves helemaal opgesoupeerd zijn en dat de drie gemeenten elk jaar al geld bij 
moeten leggen. Ook voor de komende jaren moet gevreesd worden dat er grote tekorten zullen 
ontstaan op het gebied van de bijstandsuitkeringen. De gemeenten zullen die tekorten zelf moeten 
ophoesten en de verdeelsleutel daarbij is natuurlijk van groot belang. En dan zijn er natuurlijk nog de 
kosten van de organisatie zelf zoals personeel, huisvesting, ICT e.d. Ook die kosten komen voor 
rekening van de drie gemeenten. Je kunt daar allerlei verdeelsleutels op los laten, zoals het aantal 
klanten in elke gemeente, of de beschikbare rijksbudgetten voor elke gemeente, maar uiteindelijk 
lijkt men te gaan kiezen voor de meest simpele en wellicht ook de meest solidaire oplossing, nl. het 
aantal inwoners van de drie gemeenten. Voor Loon op Zand blijkt dat onvoordelig uit te pakken, 
maar daarvoor komt er een overgangsregeling. 

Een ander belangrijk politiek item is de samenstelling van het bestuur, voor de politiek is met name 
de samenstelling van het Algemeen Bestuur (AB) relevant. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door 
de wethouders van de drie gemeenten, aangevuld met enkele externe deskundigen. Die wethouders 
maken ook deel uit van het AB, maar wie moeten daar nog meer in. Sommigen stellen dat er sprake 
is van een uitvoeringsorganisatie en uitvoering van beleid is een zaak van het college, m.a.w. daar 
moeten raadsleden zich niet mee bemoeien. Een dualistisch standpunt dat formeel juist is. Veel 
anderen (waaronder ikzelf) zijn van mening dat de uitvoering van dit beleid zo belangrijk is dat de 
gemeenteraden daarbij van nabij betrokken moeten blijven. Zonder raadsleden in het AB komt de 
organisatie erg ver van de dagelijkse politiek te staan en zal de betrokkenheid van de raden nog 



verder afnemen. Bovendien is het een goede zaak dat de voorstellen die de drie wethouders in het 
dagelijks bestuur intensief voorbereiden in het AB kritisch beschouwd worden door anderen, in dit 
geval raadsleden die met een frisse blik het beleid kunnen beoordelen. Dat houdt de wethouders 
scherp en dat maakt het overleg in het AB juist meer zinvol. Ik pleit er dan ook nadrukkelijk voor om 
die raadsleden een stevige positie in dat AB te geven. In het huidige AB van de ISD zitten drie 
wethouders en zes raadsleden en dat blijkt in de praktijk redelijk goed te werken. Wat mij betreft 
gaan we dat in de nieuwe organisatie ook op die manier regelen. Waarmee ik alvast een voorschotje 
neem op de discussie die ongetwijfeld in de komende maanden nog zal volgen. 
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