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Aanleiding


De memo is opgesteld als achtergrondinformatie bij het voorstel over een
Toekomstbestendig scenario voor de Participatiewet

Kernboodschap
In het door Berenschot opgestelde rapport ‘Een toekomstbestendig scenario voor de uitvoering
van de Participatiewet’ staat aangegeven dat het voor de hand ligt om zowel de BUIG budgetten
als de participatie-budgetten en bijbehorend uitvoeringsbudget van de deelnemende
regiogemeenten te beleggen op regionaal niveau. De details hiervan moeten in het vervolgproces
nog worden uitgewerkt, dus op welke wijze, onder welke voorwaarden en met welke gevolgen is
nu nog onduidelijk.
Om het regionaal beleggen van genoemde budgetten in context te plaatsen, geven we in dit
memo een aantal overzichten van welke bedragen het hier de afgelopen jaren om ging. Dit geeft
geen garanties voor de toekomst, aangezien kosten en budgetten van vele factoren afhankelijk
zijn en sterk per jaar kunnen verschillen.
BUIG Budgetten
In de uitvoering van de Participatiewet is er sprake van twee budgetten die de gemeente van het
Rijk ontvangt. De zgn. gebundelde uitkering (BUIG) van waaruit de uitkeringen worden betaald
(PW, Ioaw, Ioaz en Bbz) en het Participatiebudget van waaruit de re-integratiekosten worden
gefinancierd.
Het regionale beeld voor de BUIG-budgetten is als volgt:

De budgetten fluctueren per jaar. Gemeente Bergen had de afgelopen jaren het volgende beeld:
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+/-

2021 via 2e
firap 2020

2e firap 2020

2019

2018

2017

428.573
Overschot

901.051
Overschot

357.944
Overschot

-35.096
Tekort

242.853
Overschot

De cijfers voor 2020 in deze tabel zijn een redelijk zekere voorspelling, maar voor 2021 is het nog
een voorzichtige prognose. Deze cijfers wijken overigens iets af van die in tabel 1 vanwege de
verschillende peildata en bronnen die zijn gebruikt.
De trend is dat het verdeelmodel dat het Rijk gebruikt om de BUIG budgetten te verdelen, voor
Bergen relatief gunstig uitvalt. Deze cijfers bieden geen garantie dat Bergen in de toekomst ook
een overschot op het BUIG budget houdt; zo had de gemeente in 2018 een (klein) tekort. In 2020
veroorzaken de extra middelen t.b.v Corona voor een extra overschot.
Participatie-budget
Hieronder de bedragen van het participatiebudget uit de septembercirculaire 2019 over
het uitkeringsjaar 2020. De onderstaande cijfers geven een goed beeld, maar zijn niet helemaal
actueel omdat onder andere de incidentele bijdrage die het Rijk in verband met de Corona-crisis
heeft toegekend (extra 90 mln. incidenteel voor de WSW) niet in onderstaand overzicht is
opgenomen. Het ‘klassieke’ re-integratie-budget (zoals voorheen het Werkdeel bij de WWB) is
met de invoering van de Participatiewet in de Algemene Uitkering terechtgekomen. Daarom is het
niet meer herleidbaar. Wat u hieronder ziet, is dus het budget voor de uitvoering van de Wsw,
aangevuld met middelen voor de begeleiding van de zgn. ‘nieuwe’ doelgroep – mensen met een
arbeidsbeperking – die per 2015 onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeenten.

CBS-code
373
383
399
450

Gemeente
Bergen NH
Castricum
Heiloo
Uitgeest

Totaal budget
Nieuw Wajong
1.390.193
58.889
822.742
94.982
1.109.850
77.885
773.595
39.892

Nieuw
begeleiding
86.855
118.438
140.152
55.271

WSW
1.244.450
609.322
891.813
678.432
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