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Artikel 36 vraag PvdA inzake ontmanteling IGSD

Geachte raadsleden,

Door de PvdA is op

14

januanz}lg

de volgende vraagiruake de ontmanteling van de IGSD

gesteld:

Betaalt de gemeente Westery'eld mee aan de ontmanteling van de IGSD (inclusief het opnieuw
inrichten van de werkplekken voor de nieuwe, ontmantelde IGSD)?
Waarbij als l.oelichtíng is gegeven:

Uit de stukken over de ontmantelingvan de IGSD van Steenwijkerland blijkt dat er voor
Steenwijkerland een bedrag van € I .140.000,00 gemoeid is met het opheffen van de IGSD. Dit zou
deels voortkomen uit het opnieuw inrichten van werkplekken voor de nieuwe, ontmantelde IGSD.

Wij geven hierbij het volgende antwoord op de gestelde vraag.
Bij

de ontmanteling van de IGSD zijn drie partijen betrokken, de IGSD, de gemeente
Steenwijkerland en de gemeente Westerveld. Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden in het
kader van Werk en Inkomen per 1 januari 2020 weer bij de gemeenten kunnen worden uitgevoerd
zullen er een aantal implementatiekosten gemaakt moeten worden. Deze kosten zijn onder andere
bedoeld voor het inrichten van de nieuwe systemen, opleiding van de diverse medewerkers en
communicatie intem en richting onze inwoners. Voor de gemeente Westerveld is hiervoor in de
Najaarsrapportage 2018 een bedrag geraamd van € 550.000,00

In een werkgroep huisvesting Westerveld is meegenomen dat ons gemeentehuis aangepast moet
worden aan de nieuwe ontwikkelingen, zoals digitaal werken, het dienstverleningsconcept en de
transities in het Sociaal domein. Hier is mede de huisvesting van de nieuwe collega's opgenomen.
Voor de totale aanpassing van het gemeentehuis is in de Najaarsrapportage 2018 door uw raad een
krediet beschikbaar gesteld van € 523.000,00
Voor de gemeente Steenwijkerland geldt ditzelfde traject en vragen zij bij hun raad daarvoor een
budget. Aangezien in het gemeentehuis van Steenwijkerland op dit moment geen ruimte is om de
nieuwe collega's te huisvesten kiezen zij ervoor om het huidige gebouw van de IGSD voor 2 jaar te
huren voor de jaren 2020 en202l en dat dus in te richten. Daarvoor vragen zij onder andere het
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budget van € 1.140.000,00. Dit zljn dus kosten van de gemeente Steenwijkerland en hebben geen
betrekking op de gemeente Westerveld. De gemeente Steenwijkerlandzal in het huidige pand van
de IGSD de volledige toegang tot het sociale domein voor de gemeente Steenwijkerland
huisvesten.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnunìmer 14 0521 en
via info@gemeentewesterveld.nl .

Met wiendelijke groet,
burgemeester en wethouders
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