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Geachte heer Lensselink, 
 
 
Op 26 oktober 2014 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over de Notitie voortgang 
implementatie Participatiewet en totstandkoming Werkbedrijf.  Wij beantwoorden uw vragen 
bijgaand puntsgewijs als volgt: 
 
1. De voorlopige budgetten 2015 voor de uitkeringen (BUIG) en participatiebudget zijn 

bekend. 

a. Welke bedragen krijgt Leusden? 

b. Wat is het  verschil ten opzichte van de definitieve budgetten 2014? 

c. Wat is het verschil ten opzichte van de huidige uitgaven BUIG en 

participatiebudget althans de prognose 2014? 

 

In het onderstaande overzicht staan in geel gearceerd de bedragen voor Leusden 

opgenomen, zoals deze onder punt a +b worden gevraagd. De budgettaire afwijkingen 

worden meegenomen in de najaarsnota. 

 

Aan de fractie VVD 
t.a.v. de heer P.H. Lensselink 
Van Diepenheim Scheltuslaan 14 
3832 EG Leusden 
 
      

Uw brief van: 26 oktober 2014   Behandeld door: E. Aartsma 
Uw kenmerk:       Zaaknummer: 238147 Telefoonnummer: 033 4961688 
Uw e-mailadres:       Ons kenmerk: 240214 Verzonden: 27 november 2014 

    
Onderwerp: Notitie voortgang implementatie 

Participatiewet en totstandkoming Werkbedrijf 
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Op basis van de huidige prognoses bedragen de werkelijke uitgaven voor de BUIG i.c. de 

bijstandslasten voor WWB, IOAW en IOAZ over 2014 € 3.075.500. Dit is circa € 45.000 lager 

dan het in de begroting geraamde budget. Verwacht wordt dat het participatiebudget wel 

volledig zal worden besteed. Het betreft hier voor een groot deel het doorsluizen van de 

rijksbijdrage WSW aan het RWA. 

In de notitie missen doelstellingen (targets). Wat wil het college in 2015 met betrekking tot de 
uitvoering van de Participatiewet gaan bereiken inzake de diverse doelgroepen? 
 
De doelstellingen zijn ongewijzigd, te weten, iedereen (zo veel als mogelijk) naar vermogen 

aan het werk. 

2. Hoe wil het college het participatiebudget inzetten en verdelen over de doelgroepen en 

instrumenten? 

De uitvoering van het Participatiewet is neergelegd bij de gemeente Amersfoort. De 

arbeidsintegratie vindt plaats in samen werking met Amersfoort door de afdeling 

Arbeidsintegratie. Hier vindt ook centraal de inkoop van trajecten plaats.  

3. In de notitie staat niets over de effecten van de kostendelersnorm en het 

kindgebondenbudget, terwijl het Rijk wel een uitname doet uit het macrobudget omdat 

het veronderstelt dat de gemeenten door de wet maatregelen WWB uitkeringslasten 

besparen.  

a. Wat zijn de financiële verwachtingen van het college in zake de uitgaven BUIG ter 

zake? Kan het college deze wettelijke maatregelen, voor zover het nieuwe 

instroom betreft, vanaf 1 januari 2015 juridisch rechtmatig toepassen?  

b. Is de uitvoering  daar klaar voor? 

 

Omschrijving 2014 2015 saldo

definitief voorlopig

Geraamd in huidige begroting

BUIG 2.946.236 2.748.136 -198.100

Participatiewet 1.919.564 1.945.589 26.025

Totaal 4.865.800 4.693.725 -172.075

Bekendmakingen sept (def. 2014 en voorlopig 2015) antw. 1a antw. 1b.

BUIG 2.846.306 3.035.332 189.026

Participatie 1.961.264 1.927.898 -33.366

Totaal 4.807.570 4.963.230 155.660

Budgettair saldo  (verwerking bij najaarsnota) -58.230 269.505 327.735
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Het is zeer de vraag of de maatregelen in de praktijk een besparing voor de gemeente zullen 

opleveren. De Beleidsregels worden opgesteld en worden vastgesteld door het college; de 

uitvoering is daar klaar voor op 1 januari 2015. 

 
4. Kunt inzicht geven in de (meest) actuele cijfers over het aantal Leusdense en regionale 

niet werkende werkzoekenden (NWW), WW’ers en openstaande vacatures, alsmede de 

ontwikkelingen in het afgelopen jaar en de prognoses voor 2015? 

 

 Provincie Utrecht Leusden 

 NWW WW NWW WW 

September 13 13.798 28.230 186 671 

Januari 14 18.650 30.701 230 736 

April 14 21.682 30.516 232 735 

Juli 14 22.204 30.000 256 722 

September 14 23.327 29.227 267 689 

 

Er waren oorspronkelijk ca. 50 vacatures in Leusden. Op dit moment staan nog 18 vacatures 

open. De rest van de vacatures is ofwel ingevuld ofwel is vervallen c.q. teruggetrokken. Er 

zijn op dit moment nog geen prognoses te geven voor het verwachte aan tal NWW’ers en 

WW’ers in 2015. 

 

5. Paragraaf 3.4. De naam van het werkbedrijf dekt de lading niet. Het is volgens de notitie 

een bestuurlijk netwerkoverleg. Het is voor inwoners en werkgevers verwarrend, terwijl u 

in de notitie Rwa/Amfors ook werkbedrijf noemt. Kan de naam van het bestuurlijk 

werkbedrijf gewijzigd worden? 

 

Nee, de naam Werkbedrijf (met een hoofdletter) is opgenomen in de wet. 

6. Paragraaf 3.4. Wie gaan vanuit sociale partners deelnemen aan het netwerkoverleg? 

 

Gemeenten, UWV, VNO/ NCW en FNV namens werknemersorganisaties. 
 

7. Paragraaf 3.4. In de plaatjes zijn de werkgevers niet goed zichtbaar. De 

werkgeverskoepels hebben geen mandaat van de werkgevers. Is het mogelijk dat ook 

lokale (toonaangevende of beinvloedende)  werkgevers betrokken worden, waardoor het 

effect wellicht vergroot wordt? 

 

Ja, dit is wel de bedoeling op termijn. 

8. Paragraaf 3.4. In het plaatje is zichtbaar dat het portefeuillehoudersoverleg W&I het WSP 

aanstuurt.  
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a. Wat is dan de rol van het werkbedrijf? 

b. Kan het portefeuillehoudersoverleg het WSP aansturen? 

Het Werkbedrijf is een netwerk, een instrument voor arbeidsintegratie. Zij is vooral berdoeld 
om gezamenlijk een aantal kaderstellende randvoorwaarden vast te leggen. De stuurgroep 
WSP, waar de gemeenten in vertegenwoordigd zijn, stuurt het WSP aan. 
 
9. Paragraaf 3.4. Wie is nu verantwoordelijk voor het realiseren van uitstroom uit het 

bijstandsbestand. De afdeling arbeidsintegratie of het WSP? 
 
De afdeling Arbeidsintegratie, met o.a. het WSP als instrument. 

10. Paragraaf 3.7: Het college wil kennelijk wachten met verordeningen over de 

loonkostensubsidie, loonwaarde  en beschut  werk totdat de  regio consensus heeft 

bereikt. 

a. Vanaf wanneer wil het college het instrument loonkostensubsidie in kunnen 

zetten? 

b. Indien niet van meet af aan in 2015, wat betekent dat in financieel opzicht in 

relatie tot eventuele gemiste besparingen t.o.v. de uitkeringslasten?  

Klopt. Consensus is een must. Het instrument wordt m.i.v. 1 januari 2015 ingezet. 
 
11. Paragraaf 4: Wat gaat er vanaf 1 januari 2015 gebeuren met inwoners die geïndiceerd 

worden voor beschut werk of die nog op de wachtlijst  WSW stonden? 
 
De wachtlijst vervalt en de mensen worden in trajecten meegenomen. 
Paragraaf 4: Op de Wsw-subsidie wordt  door het Rijk € 500 per jaar per persoon bezuinigd. 
Wat betekent dat voor Leusden over de jaren 2014-2020? 
De lagere rijksbijdrage is verwerkt in de meerjarenbegroting 2015-2018 van RWA. Dit heeft 
o.a. tot gevolg dat de gemeentelijke bijdrage stijgt, en dit is via de Najaarsnota 2014 verwerkt 
in de gemeentelijke begroting. Zie raadsvoorstel meerjarenbegroting RWA 2015-2018 
 
12. Paragraaf 4: Is het mogelijk en zo ja, is het college voornemens om deze bezuiniging op 

de Wsw taakstellend inbrengen in de visievorming, zodanig dat deze bezuiniging voor 

gemeenten budgetneutraal gecompenseerd wordt uit winstverbeteringen bij de uitvoering 

Wsw/nieuw beschut werk en/of lagere uitkeringslasten door inzet van het instrument 

loonkostensubsidie? 

De bezuiniging is opgelegd en niet gekoppeld aan winstverbetering bij de uitvoering. 
 
13. Paragraaf 4.1: Het college onderzoekt om de arbeidsmatige dagbesteding onder te 

brengen bij de RWA/Amfors. Impliceert dit dat bij de openbare aanbesteding c.q. inkoop 

dagbesteding Wmo dit onderdeel of RWA/Amfors is uitgesloten? 

Het is juist de bedoeling om Wmo-dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding meer aan 
elkaar te koppelen. Dit kan bij RWA/Amfors, maar hoeft niet. 
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14. Paragraaf 4.1: De keuzes met betrekking tot publieke of private inrichting van het 

werkbedrijf (Rwa/Amfors) hebben consequenties voor de governance inzake 

Rwa/Amfors. Wat zijn de uitgangspunten van het college hierover met betrekking tot de 

visievorming? 

Dit traject is nog vol in ontwikkeling. Wij zullen u hierover in de loop van 2015 nader 
informeren. 
 
15. Paragraaf 5.2: De langdurigheidstoeslag wordt afgeschaft en vervangen door een 

individuele inkomenstoeslag.  

a. Betekent uw voorstel in deze paragraaf dat het college af wil wijken van de VNG 

modelverordening voor de individuele toeslag en zo ja, in welke mate?  

b. Is het college voornemens om niet hetzelfde budget in te zetten dat thans 

beschikbaar is voor de langdurigheidstoeslag en eventuele  gerelateerde 

minimaregelingen? 

 

a- Het college wijkt niet af van de VNG modelverordening. 

b- Het college zal dezelfde bedragen inzetten die tot nu toe worden gebruikt voor de 

langdurigheidstoeslag (zie verordening) 

 

16. Paragraaf  5.3: Deze paragraaf is moeilijk te interpreteren.  

a. Wordt hier bedoeld dat mensen met een loonwaarde  of verdienvermogen van 

minder  dan 30 WML niet aangeboden gaan worden voor een indicatie beschut 

werk?  

b. Wat zijn de onderscheidende criteria waaronder iemand  voor dagbesteding of 

voor beschut  werk in aanmerking komt? 

Dit wordt nog nader uitgewerkt, maar het betreft een maatwerkvoorziening dus mensen met 
minder dan 30% verdiencapaciteit kunnen zowel beschut werk aangeboden krijgen als 
dagbesteding, afhankelijk van de persoon. 

 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Leusden, 
 
 
 
 
E.D. Luchtenburg                                         mevrouw drs. A. Vermeulen 
directeur-secretaris                                      burgemeester 
 
 
 
 


