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Agendapunt
Onderwerp Wijziging ISW-regeling

Middenbeemster, 12 februari 2010

Aan de raad

> voorstel

instemmen met voorgestelde wijzigingen gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk 
Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW)

> toelichting

Van het dagelijks bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland
ontvingen wij begin november 2009 het verzoek om de gemeenschappelijke regeling
ISW op een aantal punten aan te passen. De desbetreffende brief ligt voor u ter inzage.
Hieronder treft u een uiteenzetting aan om welke zaken het gaat.

1. Volwasseneneducatie
Op grond van het bepaalde in artikel 4, lid 2 onder m. van de gemeenschappelijke
regeling ISW, is het ISW bevoegd met betrekking tot de subsidiëring van instellingen voor
Volwasseneneducatie. Zes ISW-gemeenten (Wormerland niet) hebben ook een overdrachtsregeling 
vastgesteld met betrekking tot dit onderwerp op grond waarvan het ISW niet alleen bevoegd is om
deze taak te doen, maar tevens de opdracht van de desbetreffende gemeenten heeft
gekregen om die taak uit te voeren.

Per 1 januari 2009 zijn drie subsidiestromen van het Rijk, namelijk die voor
Volwasseneneducatie, voor Inburgering en voor Reïntegratie ondergebracht in één
Participatiefonds. Dit is gebeurd teneinde het voeren van integraal beleid op deze
terreinen te vergemakkelijken. Daarom heeft de gemeente Purmerend verzocht tot
beëindigen van de bevoegdheid van het ISW op het terrein van de Volwasseneneducatie per 
1-1-2010. Het algemeen bestuur van het ISW heeft dit verzoek gehonoreerd.

Het schrappen van artikel 4, lid 2 onder m. en het intrekken van de overdrachtsregeling
door de betrokken gemeenten heeft als financiële consequentie dat de desbetreffende
geldstromen vanuit het ministerie van O,C & W ten behoeve van de Volwasseneneducatie 
ad ± € 1.600.000,- per jaar niet meer via het ISW lopen, maar rechtstreeks door de gemeenten 
besteed (kunnen) worden bij een ROC.

2. RVC/BWS
In artikel 4, lid 2 onder l. is het budgetbeheer ten behoeve van de volkshuisvesting als
bedoeld in het Besluit woninggebonden subsidies 1993 (betreft feitelijk het BWS 1992 t/m
1994) als taak opgenomen. 
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Zes ISW-gemeenten (Wormerland niet) hebben ook een desbetreffende overdrachtsregeling 
vastgesteld. Een bestuurscommissie van het ISW is bestuurlijk verantwoordelijk voor deze taak; in de
wandelgangen commissie RVC/BWS genoemd. De uitvoering van de regeling vindt plaats door 
ambtenaren van de gemeente Purmerend. Er lopen op dit moment uitsluitend nog enige oude 
verplichtingen op basis van de RVC/BWS en er kunnen geen nieuwe meer bijkomen. Het algemeen 
bestuur van het ISW ondersteunt het voorstel van de gemeente
Purmerend om de bestuurscommissie op te heffen en artikel 4, lid 2 onder l. van de ISW regeling
te schrappen en de hierbij behorende overdrachtsregeling in te trekken.

Per 31-12-2009 staat er nog maximaal een bedrag ad € 60.000,- open aan nog te
betalen bedragen aan daarvoor in aanmerking komende burgers. Dit bedrag wordt
overgeheveld naar de gemeente Purmerend onder de afspraak dat Purmerend de
verschuldigde bedragen uitkeert en de daarbij behorende werkzaamheden uitvoert.

N.B. Het beëindigen van de taken van de bestuurscommissie op grond van het BWS’95
wordt via de stadsregio Amsterdam (waar die taken vandaan komen) geregeld.

3. Oude bepalingen
Er zijn nog twee (inmiddels lege) bepalingen in artikel 4, lid 2 van de regeling ISW die
geschrapt kunnen worden. Het betreft hier de bevordering van muzikale en andere
werkvormen in het kader van de kunstzinnige vorming -lees instandhouding Muziekschool
Waterland- (b) en de bevoegdheid tot subsidiëring van de Schoolbegeleiding (j).
Voor deze taken hebben alle gemeenten ook bijbehorende overdrachtsregelingen
vastgesteld; alleen de gemeente Landsmeer heeft dit voor wat betreft de muziekschool
niet gedaan.

Ook artikel 4, lid 4, onder (h) inzake ‘milieusamenwerking’ kan geschrapt worden.

4. Wijzigingsprocedure
Een wijziging is tot stand gekomen zodra de raden, colleges van B&W en de burgemeesters van 
tenminste tweederden van het aantal gemeenten, vertegenwoordigende tenminste tweederden van 
het aantal inwoners tot deze wijziging hebben besloten, met dien verstande dat niet één gemeente 
het bereiken van een meerderheid van tweederden van het aantal inwoners in de weg mag staan 
(artikel 72, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling ISW).

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke 
regeling ISW.

> juridische consequenties

niet van toepassing

> financiële consequenties

 niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester, de secretaris,

H.N.G. Brinkman E. Kroese-Vrolijks


