
Bijlage 1: Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
Uitgangspunt 1.  
Bij het voorstel voor de afbouw WIW/ID is een financieel overzicht gemaakt van de 
verwachte inkomsten en uitgaven op het participatiebudget (zie hiervoor bijlage 2). 
Uitgangspunt hierbij was het voortzetten van het huidige beleid met gelijkblijvende 
omstandigheden. In dit advies werd aangegeven dat bij voortzetting van het huidige beleid 
een tekort in het kalenderjaar 2011 zou ontstaan van € 118.265 en voor 2012 een tekort van 
€ 12.079. Dit was gebaseerd op het feit dat de uitgaven gelijk werden getrokken met de 
inkomsten van de rijkssubsidie. Hierbij werd voorbijgegaan aan het feit dat wettelijk is 
bepaald dat de uitvoeringskosten voor Loon Boven Uitkering1

 

, Loonkostensubsidies en de 
kosten voor collectieve doeleinden (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) niet uit het 
participatiebudget mogen worden betaald. 

Uitgangspunt 2. 
In onderstaande uiteenzetting is rekening gehouden met alle geraamde budgetten voor het 
participatiebudget re-integratiedeel: dat wil zeggen;  
 De totale Rijkssubsidie  
 Het extra budget van € 149.000 dat structureel is toegekend vanuit de algemene 

middelen van de gemeente ter compensatie van de uitvoeringskosten. Dit bedrag van 
€ 149.000 is bij de najaarsnota in 2009 toebedeeld om de uitvoeringskosten voor 
onder andere Loon Boven Uitkering op te vangen. Uitvoeringskosten mogen niet van 
de Rijkssubsidie participatiebudget worden betaald.  

 Daarnaast vallen vanaf 2011 de uitvoeringskosten lager uit (dan geraamd in het 
voorstel afbouw WIW/ID) omdat de trajecten voor ‘Focus2Move’, Wet Investeren in 
Jongeren, WWB re-integratietrajecten niet meer voor het hele klantenbestand worden 
ingekocht en zelfs worden stopgezet. Hierdoor wordt het bedrag aan 
uitvoeringskosten per 2011 geraamd op € 104.000, per saldo levert dit een voordeel 
op van € 45.000.  

 Voorgesteld wordt om het vrijgekomen bedrag van € 45.000 in 2011 in te zetten voor 
de afbouw van de WIW/ID banen en dit op een socialere manier te kunnen regelen. 
Via de huidige P&C cyclus zal worden aangegeven welke kosten er precies gemoeid 
zijn met de afbouw van de WIW/ID banen. 

 
Op basis van deze nieuwe inzichten volgt hieronder een nader financieel overzicht . Ook 
worden de te verwachten uitgaven voor het nieuwe beleid weergeven.  
 
Budget re-integratiedeel 2010-2012 
 
Totale inkomsten participatiebudget onderdeel re-
ïntegratie

2010 2011 2012 Opmerkingen

Totaal inkomsten Participatiebudget vanuit het Rijk 863.164 801.444 721.300 10% korting vanuit het rijk per 2012

uitvoeringskosten Participatiebudget vanuit Algemene 
middelen gemeente 587.013 104.000 104.000

Vanuit de NJN 2010 €438.013 extra 
ivm overschrijding budget. Overige is 
voor uitvoeringskosten.

Vrijval uitvoeringskosten 2011 voor sociale afbouw WIW/ID 
banen

45.000

Totaal 1.450.177 950.444 825.300  
 

                                                 
1 Loon Boven Uitkering: Gemeenten Noord Kennemerland hebben de afspraak gemaakt om extra energie te 
steken in burgers  van de gemeente (die nog kunnen werken) en een beroep (gaan) doen op de Wet Werk en 
Bijstand. In plaats van meteen een bijstandsuitkering te geven, biedt de gemeente een betaalde baan aan. Het 
doel hiervan is dat de deelnemer (blijvend) zelf in zijn / haar levensonderhoud kan voorzien.  Hiervoor heeft de 
gemeente samen met UWV Werkbedrijf en het Werkvoorzieningschap Noord Kennemerland (WNK Pluswerk) 
samenwerkingsafspraken gemaakt. 
 



 
Toelichting inkomsten 
De gemeente Bergen wordt in haar uitgaven voor het inkopen van participatievoorzieningen 
beperkt door de Rijksoverheid. Dit omdat er een limiet op het participatiebudget zit. Er is dus 
geen sprake van een open einde regeling. 
Jaarlijks ontvangt de gemeente middelen van het rijk en worden budgetplafonds van de 
afzonderlijke drie wetten (re-integratie, inburgering en educatie) weergegeven. De middelen 
voor inburgering worden ingezet om de landelijke taakstelling uit te kunnen voeren. De 
middelen voor educatie moeten tot 31 december 2012 worden besteed bij een ROC. Dat 
betekent dat Bergen alleen de middelen van het onderdeel re-integratie (na aftrek van de 
vaste kosten) kan inzetten voor de inkoop van  participatievoorzieningen aan doelgroep met 
groeipotentieel op de participatieladder.  
 
Verwachte vaste kosten 2010 – 2012 
Verwachte uitgaven per jaar (onderdeel re-integratie)
vanaf 2011 is het uitgangspunt nieuw beleid 2010 2011 Prognose 2012 Opmerkingen
Uitvoeringskosten Loon Boven uitkering 71.240 71.240 71.240
Uitvoeringskosten Loonkostensubsidies 14.334 14.334 14.334
Uitvoeringskosten collectieve doeleinden 18.000 18.000
Loon Boven Uitkering 299.584 269.625 269.625
WIW 68.606 17.151 0 In 2011 alleen nog kosten tot 1 april
ID 356.138 89.035 0 In 2011 alleen nog kosten tot 1 april
Betaalde inleenvergoedingen 9.636 9.636 9.636
Uitroompremies 8.926 4.463 4.463 Bij aanpassing van re-integratiebeleid
WWB Trajecten 173.850 24.843 Dit bedrag wijk t af van het voorstel 

"afbouw WIW/ID banen". Was 14 
trajecten in 2010. In 2011 nog 2

Trajectkosten arbeidsinschakeling en re-integratie
w.o. trajectkosten focus2move, wwb/wij trajecten (w.o. rpa) 
en onkostenvergoedingen

460.626

Subtotaal 1.462.940 518.327 387.298
Sociale afbouw WIW/ID banen 45.000
Totaal 1.462.940 563.327 387.298  
 
Opgemerkt wordt dat een meerjarenraming op de financiële middelen van het participatiebudget maar 
een zeer beperkte waarde heeft. Dit omdat het participatiebudget onderhevig is aan schommelingen 
en economische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de daarmee samenhangende beweging in het 
klantenbestand en de mate waarin de gemeente Bergen scoort op de outputverdeelmaatstaven. Met 
name door de outputverdeelmaatstaven moet de gemeente continue aandacht geven aan de 
doelmatigheid van de door haar ingezette participatievoorzieningen. Ook de prijzen die de externe 
partners in rekening brengen voor de ingezette werkzaamheden dienen nauwkeurig onder de loep te 
worden genomen. Want minder resultaat betekent voor de gemeente minder budget. 
 
Toelichting uitgaven bij nieuw beleid 
In dit nieuwe voorstel dient in 2011 nog wel rekening gehouden te worden met kosten voor 
de afbouw WIW/ID banen. De trajecten ‘Focus2Move’ en de trajecten Wet Investeren in 
Jongeren en de WWB trajecten niet meer voor iedereen op dezelfde manier afgenomen als 
in 2010. Rekening houdend met de kosten van € 563.327 is voor 2011 een bedrag van  
€ 387.117 beschikbaar voor het inkopen van participatievoorzieningen gericht op 
arbeidsinschakeling.   
 
Inkomsten en uitgaven 2011 2012
Totaal verwachte inkomsten budgetonderdeel reïtnegratie 950.444 825.300
Totaal verwachte uitgaven budgetonderdeel reïtnegratie 518.327 387.298
Sociale afbouw WIW/ID banen 45.000
Te besteden komende kalenderjaren 387.117 438.002  
 
 



Verwachte uitgaven bij nieuw beleid: Participatievoorzieningen worden ingezet voor 
personen met groeipotentieel. 
 
Voor het kalenderjaar 2011 is dus (na aftrek van de vaste kosten) een bedrag van € 387.117 
aan participatiemiddelen ‘over’ en kan worden besteed aan trajecten gericht op 
arbeidsinschakeling. In 2011 wordt ernaar gestreefd om aan 81 personen een 
participatievoorziening aan te bieden gericht op arbeidsinschakeling.  
Uitgaande van de kostprijs van € 9.000 voor een re-integratietraject2

 

 zullen waarschijnlijk niet 
alle 80 personen in het kalenderjaar 2011 een trajectaanbod krijgen. Dit is van invloed op de 
prestaties en resultaat van de gemeente.  
Wanneer het plafond van het participatiebudget is bereikt worden er geen nieuwe trajecten 
meer ingekocht in het lopende kalenderjaar. Het aantal klanten dat jaarlijks 1 trede opschuift 
op de participatieladder verkleint hierdoor. Wanneer het budgetplafond wordt bereikt zullen 
alleen nog participatievoorzieningen worden ingekocht die zich richten op aanpalende 
behoeften in combinatie met andere budgetten, namelijk: wet kinderopvang, 
schuldhulpverlening en het minimabeleid.  

Het alternatief:  
Verwachte kosten bij nieuw beleid: Participatievoorzieningen worden ingezet voor jongeren 
en 45+ers. 
 
In 2011 wordt aan 129 personen een participatievoorziening aangeboden gericht op 
arbeidsinschakeling of maatschappelijke zelfredzaamheid. Hier variëren de kosten voor een 
traject van  € 1.100 tot  € 9.000. Want trajecten voor sociale activering zijn relatief goedkoper 
dan trajecten gericht op arbeidsinschakeling. 
Ook hier bestaat het risico dat het budget niet toereikend is om voor iedereen een 
participatievoorziening in te kopen. Dit omdat de trajectkosten voor personen met 
groeipotentieel zullen oplopen, vanwege de multi-problematiek waar personen mee te maken 
hebben. Dit is van invloed op de prestaties en resultaat van de gemeente.  
Het aantal klanten dat in 2011 kan deelnemen aan de arbeidsmarkt en samenleving is in 
verhouding kleiner dan bij het eerste alternatief. Het bedienen van de doelgroep jongeren en 
45+ers brengt meerkosten met zich mee. Het risico voor het investeren in deze groep is 
hoger en de resultaten zijn kleiner omdat voor deze doelgroep geen groei meer te 
verwachten valt richting arbeidsmarkt. De doelgroep zonder groeipotentieel zit namelijk al op 
eindtrede van de participatieladder, of zullen nooit op trede 6 van de participatieladder 
kunnen eindigen. De mate waarin een persoon kan deelnemen in de samenleving is dus 
beperkt.  
Daarom wordt ook voorgesteld de maatschappelijke zelfredzaamheid van deze doelgroep te 
activeren via participatievoorzieningen gericht op aanpalende behoeften of via de WMO/ 
AWBZ. Nader onderzoek is nodig om een dienstverleningsconcept voor deze doelgroep te 
ontwikkelen. Tot die tijd kunnen deze personen gebruik maken van de wet kinderopvang, 
schuldhulpverlening, minimabeleid (waarbij trajecten maatschappelijke activering worden 
vergoed) of de wet educatie beroepsonderwijs. De participatievoorzieningen worden 
bekostigd uit bijbehorende budgetten, niet zijnde het participatiebudget, onderdeel re-
integratie.  

                                                 
2 Uitgangspunt: voor de aanpak van de multiproblematiek dient een mix van instrumenten te worden ingekocht. 
bv: een combinatie van een belastbaarheidsonderzoek én maatschappelijke stage en opleiding met 
reiskostenvergoeding. (Zie voor een specificatie van de bedragen bijlage 4 van de beleidsnota). 
 


