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Samenvatting 

Het Rijk geeft budget aan de gemeente om de lasten van de bijstandsuitkeringen te betalen. 

Het Rijksbudget wordt op basis van landelijke criteria en een landelijk vastgesteld totaal budget 

berekend. Dit kan tot gevolg hebben dat de lasten meer zijn dan het Rijksbudget. Om te grote 

belasting voor gemeenten te beperken is de vangnetregeling in werking getreden. Bij een 

overschrijding van meer dan 5% kan de gemeente daar een beroep op doen als in ieder geval 

voldaan is aan de volgende criteria: 

- Analyse van mogelijke oorzaken en omvang van het verwachtte tekort 

- Informatiebrief aan de Raad en verslag van de opvattingen van de raad 

- Genomen maatregelen om de overschrijding te beperken 

Naar verwachting overschrijden de lasten het Rijksbudget voor Schagen met meer dan 5%. Er 

worden maatregelen voorgesteld om de lasten te beperken. 

 

Voorgesteld besluit 

Kennis te nemen van de informatie in dit raadsvoorstel en als zienswijze uit te spreken dat de 

Raad instemt met de maatregelen die het College heeft genomen. 

 

Financiële gevolgen 

Afhankelijk van het aantal bijstandsuitkeringen is er meer of minder tekort ten opzichte van het 

Rijksbudget. In de tabel onder punt 3 zijn verschillende scenario’s in beeld gebracht. 

In de begroting 2015 is rekening gehouden met een tekort van € 284.000. De kans is groot dat het 

tekort meer bedraagt.  

In de tussentijdse rapportage in december 2015 wordt aangegeven wat de resultaten voor 2015 

zijn en kan het tekort concreter worden aangegeven, omdat dan het aantal uitkeringen over 

heel 2015 in beeld is. 

Als het tekort meer is dan € 343.703 kan de gemeente een beroep doen op de vangnetregeling, 

mits voldaan is aan hiervoor aangegeven criteria. 

 

  

Raadsvoorstel 



 

 

Aanleiding 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde op 24 februari 2015 een brief aan 

de Voorzitter van de Tweede Kamer over de vangnet regeling 2015. Op 19 juni 2015 stuurde de 

Staatsecretaris Szw een brief aan de Tweede Kamer waarin is aangegeven dat de 

vangnetregeling wordt verlaagd naar 5 resp. 10% (voor uitgebreide info zijn de brieven als bijlage 

bijgevoegd, in brief aan Tweede Kamer staat het op blz. 4, 3e bullet). 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

De gemeente kan in aanmerking komen voor een compensatie van een eventuele 

overschrijding van de uitkeringslasten als deze meer dan 5% van de Rijksbijdrage bedragen. 

Het betreft de bijstandsuitkeringen in het kader van de Participatiewet, voorheen de Wet Werk 

en Bijstand. 

 

2. Argumenten 

Als de gemeente een overschrijding verwacht dienen in 2015 al een aantal stappen 

ondernomen te worden: 

- Analyse van mogelijke oorzaken en omvang van het verwachtte tekort 

- Informatiebrief aan de Raad en verslag van de opvattingen van de raad 

- Genomen maatregelen om de overschrijding te beperken 

 

Een eerste raming van de baten en lasten laat zien dat een overschrijding verwacht wordt met 

meer dan 5%. In de eerste tussenrapportage van mei 2015 bent u over het risico van 

overschrijding geïnformeerd (blz. 24). 

 

Dit voorstel geeft u meer inzicht in de verwachtingen en de acties die wij ondernemen om de 

overschrijding zo veel mogelijk te beperken. 

 

Analyse van mogelijke oorzaken en omvang van het verwachtte tekort 

Door nieuwe wetgeving wordt nieuwe, extra instroom verwacht, namelijk van mensen die 

voorheen een Wajong-uitkering of Wsw-dienstverband kregen. Daarnaast dient rekening 

gehouden te worden met een verdubbeling van de Taakstelling Huisvesting Statushouders.  

De totale extra instroom wordt geschat op 84, gemiddeld 7 per maand. 

Over het eerste halfjaar 2015 waren er 106 nieuwe uitkeringen en werden er 98 beëindigd. De 

toename van het aantal uitkeringen (+6) bleef per saldo dus beperkt. 

Het totaal aantal uitkeringen op 1 juli 2015 staat op 511. 

 

Informatiebrief aan de Raad en verslag van de opvattingen van de raad 

Dit voorstel is de Raadsinformatie. Wij stellen voor uw opvattingen over dit voorstel specifiek te 

verwerken inde besluitenlijst. Dit dient als één van de criteria om voor de compensatieregeling in 

aanmerking te komen. 

 

Genomen maatregelen om de overschrijding te beperken 

Al in 2014 is begonnen met een andere aanpak van re-integratie en arbeidsmarkttoeleiding. De 

focus is veel nadrukkelijker gelegd op het verkrijgen van werk. Bij de poort wordt eerst bepaald of 

gematched kan worden naar regulier werk. Pas als dat niet mogelijk blijkt wordt een 

uitkeringsintake opgenomen.  

Voor jongeren geldt de zoektijd van 4 weken. 

Tot en met mei 2015 hebben 14 mensen de bijstandsaanvraag ingetrokken. 

 

Als een aanvraag voor een uitkering wordt opgenomen wordt bepaald of betrokkene een 

uitstromer, groeier of blijver is. 



 

 

Van uitstromers wordt verwacht dat zij binnen een half jaar werk kunnen vinden, zo nodig met 

enige ondersteuning. 

Groeiers komen in aanmerking voor instrumenten als werkervaringsplaats, participatiebaan, 

proefplaatsing, e.d. om de kans op het verkrijgen van regulier werk te vergroten. 

Van blijvers wordt aangenomen dat de kans op het verkrijgen van werk klein tot nihil is. Voor hen 

is sociale activering en eventueel de tegenprestatie van toepassing. 

Gemeente Schagen werkt bij de re-integratie en werkgeversdienstverlening samen met 

buurgemeenten in de regio en met de Arbeidsmarktregio Noord-Holland-Noord. 

Er wordt actief gewerkt met Sroi* bij aanbestedingen, er wordt ingezet op Esf-subsidies** met 

betrekking tot arbeidsmarktbeleid. 

 

Concrete projecten: 

- Uitbreiding formatie Uitstroom Unit per 1 juli 2015 met 2,56 fte naar 12,72 fte voor 

versterking van de activiteiten die leiden tot beperking van de instroom 

(poortwachtersfunctie) en uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk 

- Sinds begin 2013 participeert de gemeente in het Werkgeversservicepunt Kop van NH 

(Wsp), met de andere drie gemeenten, het Uwv en de Sw-bedrijven. In oktober 2015 

wordt het Wsp versterkt door een projectleider aan te stellen met de opdracht de 

werkgeversdienstverlening te uniformeren en de dienstverlening te commercialiseren 

(werkgevers gericht aanbod en ondersteuning) 

Beide acties hebben tot doel tot een beperking van 100 uitkeringen te leiden. 

- Project Onderwijs-Arbeidsmarkt: een bundeling van activiteiten vanuit het Economische 

en het Sociale Domein om de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt te 

versterken. 

Doel is onder meer om het bedrijfsleven (op regio-Kop niveau) te ondersteunen bij 3.600 

moeilijk vervulbare vacatures tot 2020 en tegelijk werkgelegenheid voor lager 

opgeleiden en arbeidsbeperkten te ontsluiten of creëren. 

 

Verder sluit de gemeente actief aan bij ontwikkelingen in de Arbeidsmarktregio Noord-

Holland-Noord, zoals: 

- Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2012-2015 (Esf) – resultaat – plaatsing van ruim 700 

jongeren in Arbeidsmarktregio, voor Schagen ging het om ca. 10 jongeren 

- Programma Actieve Inclusie 2015-2020 (Esf) – 1e fase 2015-2016 – doelstelling 250 

bemiddelingen naar arbeid 

- Project Jeugd Werkt (Rijkssubsidie en budget Arbeidsmarktregio) – 2015-2016 – 

doelstelling 21 kwetsbare jongeren tot 27 jr. bemiddelen naar arbeidsmarkt 

- Doorontwikkeling van Sroi (Social Return on Investment) 

- Eenduidige uitvoering van werkgeversdienstverlening conform de uitgangspunten van 

het Werkbedrijf om arbeidsbeperkten en mensen die in aanmerking komen voor Beschut 

werken en/of loonkostensubsidie zo efficiënt mogelijk naar arbeid te begeleiden 

- Convenant voorkomen voortijdig schoolverlaten (Rmc) om uitval uit het Mbo optimaal te 

voorkomen door verbetering van structuur en preventieve maatregelen 

 

3. Financiën 

Verwacht tekort 

Rekening houdend met drie scenario’s van een gemiddeld aantal mensen dat in 2015 een 

uitkering ontvangt komt onderstaande raming in beeld 

Gem. aantal uitk. p.m. Lasten 

 -/- 

opbrengste

n uit 

debiteuren 

Baten 

(Rijksbijdr. 

info apr. 2015 

) 

Overschot

/tekort 

% 

overschri

jding 

Verschil 

t.o.v. 

begroot 

tekort van 

284.000 

511 gelijkblijvend 7.465.781 6.874.052 - 471.829 6,9%    - 187.829 

515 (+ 2 p.m.*) 7.525.666 6.874.052 - 531.614 7,7% - 187.829 



 

 

527 (+ 7 p.m.*) 7.675.377 6.874.052 -681.325 9,9%   - 397.325 

 

.* bij een toename per maand geeft dat op jaarbasis een gemiddeld aantal uitkeringen over het 

hele jaar gerekend. De begin- en eindstand van een jaar wijkt daar dus van af. 

Bij een toename van 2 per maandkomt de eindstand op 525, bij toename van 7 per maand op 

560, maar dat aantal wordt in de loop van het jaar opgebouwd. 

 

De compensatieregeling is getrapt: 

- Tot 5% overschrijding wordt geen compensatie verleend, dus een overschrijding van 

€ 343.703 blijft voor rekening van de gemeente 

- Tussen 5 en 10% wordt 50% van de overschrijding gecompenseerd 

- Boven de 10% wordt 100% gecompenseerd 

 

In de begroting is al rekening gehouden met een overschrijding van € 284.000. In de tabel is 

daarom aangegeven wat de overschrijding in totaal is (kolom ‘Overschot/tekort’) en hoeveel 

dat uitstijgt boven wat al geraamd is (laatste kolom). 

 

Uit bovenstaande berekening blijkt bij: 2 p.m. (24 p.j.) 7 p.m. (84 p.j.) 

 een toename is de overschrijding € 531.614 € 681.325 

 daarvan blijft voor rekening van de gemeente  € 343.703 € 343.703 

 basis voor compensatieberekening € 187.911 € 337.622 

 50% komt in aanmerking voor compensatie, dat is  €   93.955 € 168.811 

 

Bij een toename van meer dan 84 op jaarbasis komt de overschrijding boven de 10%. 

Op grond van de huidige situatie wordt een toename van minder dan 24 uitkeringen op 

jaarbasis verwacht. 

 

In voorgaande jaren bleek bij de mei/juni en de september/oktober circulaire dat de 

Rijksvergoedingen wijzigden, meestal hoger uitkwamen. 

Eind april 2015 zijn de Rijksbijdragen echter al bijgesteld voor 2015, er worden vooralsnog geen 

grote wijzigingen van de Rijksbijdrage meer verwacht. 

 

4. Risico's 

De lasten zijn afhankelijk van het aantal uitkeringen. De maatregelen beogen het aantal 

uitkeringen optimaal te beperken. Er kunnen echter geen garanties gegeven worden wat het 

aantal plaatsingen op reguliere arbeid betreft en daarmee blijven de lasten een risico. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

*Sroi – Social Return on Investment – bij aanbestedingen bedingt de gemeente een bepaalde 

inspanning van de opdrachtnemer om mensen die een uitkering ontvangen in dienst te nemen 

of werkervaring aan te bieden. 

 

**Esf – Europees Sociaal Fonds – er zijn op arbeidsmarktgerichte subsidies. Schagen participeert in 

de Esf-subsidie actieve inclusie. Alkmaar is contact- en regiegemeente voor Arbeidsmarktregio 

Nhn. Hollands Kroon en Schagen voeren gezamenlijk een project uit om 500 mensen een 

bemiddeling naar werk aan te bieden in twee jaar. 
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Bijlagen: 

20150216 – Kamerbrief vangnetregeling 

20150619 – Kamerbrief, incl. vangnetregeling 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 augustus 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Samenleving d.d. 25 augustus 2015; 

 

 

besluit: 

Kennis te nemen van de informatie in dit raadsvoorstel en als zienswijze uit te spreken dat de Raad 

instemt met de maatregelen die het College heeft genomen. 

  

 

Aldus besloten in de vergadering van: 15 september 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


