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Moet fusie doorgaan? 

Gisteravond werd in de informatievergadering Samenleving uitvoerig gesproken over de fusie tussen 
ISD en WML. Op 15 mei zal in de gemeenteraadsvergadering een besluit moeten vallen; ook de 
gemeenteraden van Waalwijk en Loon op Zand moeten uiteraard nog instemmen. In eerste instantie 
zag het er naar uit dat de fusie zonder al te veel problemen door die raden zou komen. Er is een 
gedegen voorbereiding aan vooraf gegaan met veel overleg tussen alle betrokken partijen en er ligt 
nu een goed onderbouwd voorstel. Natuurlijk nog met veel mitsen en maren maar toch. Veel moet 
nog in de komende maanden uitgewerkt worden. Maar inmiddels is er iets in den Haag gebeurd, een 
kabinetscrisis. De directe aanleiding voor de fusie is de nieuwe Wet Werken naar Vermogen 
(WWNV), die per 1 januari 2013 ingevoerd zou gaan worden. Het Rijk zou door die invoering een 
aanzienlijke bezuiniging kunnen realiseren. Dezer dagen zou over de invoering van die wet gestemd 
gaan worden in de Tweede Kamer. Echter door de kabinetscrisis gaat dat zeer waarschijnlijk niet 
gebeuren; de Kamer zal het onderwerp bijna zeker controversieel verklaren zoals dat heet en dat 
betekent dat er voorlopig geen besluit over genomen zal gaan worden. Eerst Tweede Kamer 
verkiezingen in september, dan (waarschijnlijk weer een maandenlange) kabinetsformatie en daarna 
zou er pas een definitief besluit genomen kunnen gaan worden. Invoering van de WWNV per 1 
januari 2013 is vrijwel zeker niet meer haalbaar, sterker nog, het is zelfs de vraag of een nieuwe 
regeringscoalitie deze wet überhaupt wel wil invoeren. De uitslag van de verkiezingen en de 
samenstelling van een nieuwe regering zullen daarbij allesbepalend zijn. 

Dan doet zich dus de vraag voor of wij hier in de Langstraat wel door moeten gaan met die fusie. Wat 
mij betreft is het antwoord op die vraag bevestigend. De invoering van de WWNV is weliswaar de 
directe aanleiding voor de fusie maar eigenlijk wordt er al veel langer gesproken over het samengaan 
van ISD en WML. De activiteiten van beide organisaties overlappen elkaar voor een deel en door het 
samenvoegen van beide organisaties zijn grote voordelen te behalen. Zo wordt verwacht dat men 
alleen al op de personeelskosten 1,1 miljoen kan besparen, op de huisvesting wordt een besparing 
van 1 ton gerealiseerd, op automatisering 250 duizend euro en nog eens 570 duizend euro op 
inbesteding door de fusieorganisatie. Dat levert in totaal dus al een kostenbesparing op van ruim 2 
miljoen. Los van het financiële aspect zal de dienstverlening aan klanten in principe ook veel 
efficiënter en effectiever worden. Bundeling van werkprocessen en gebruik maken van elkaars 
deskundigheid en speciale kwaliteiten kan ook voor de klanten voordelen bieden. Beide organisaties 
functioneren momenteel uitstekend. WML komt al jarenlang toe met de beschikbare budgetten en 
heeft zelfs in de loop der jaren de nodige reserves kunnen opbouwen. ISD is onlangs nog op de 
zevende plaats geëindigd in een door DIVOSA samengestelde ranglijst van sociale diensten in 
Nederland. De gemeente Heusden was in 2011 zelfs de best presterende gemeente bij middelgrote 
gemeente in Nederland als het gaat om bestandsreductie bij het aantal bijstandsuitkeringen. Dat zijn 
op zich klinkende resultaten. Als je deze twee organisaties samen kunt voegen en daarmee ruim 2 
miljoen kunt besparen en de kwaliteit van de dienstverlening op een hoger peil kunt brengen, dan is 
de keuze naar mijn idee niet moeilijk. 

Niettemin zijn er door die kabinetscrisis wel de nodige onzekerheden. Hoe gaat het verder met de 
invoering van de WWNV, hoe zal het uitstroombeleid WSW er uit gaan zien, wat gebeurt er met de 
beschikbare budgetten, zal het Rijk over de brug komen met de uitkeringen uit het 



Herstructureringsfonds, kortom vragen genoeg. Desondanks ben ik van mening dat we op dit 
moment verder moeten gaan op de ingeslagen weg en dus die fusie moeten doorzetten. Benieuwd 
hoe de drie gemeenteraden over deze kwestie zullen gaan oordelen. 

Drunen, vrijdag 27 april 2012 
Kees Musters 
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