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Geachte Raad, 

De afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) heeft voor de onderdelen werk en inkomen de 
managementrapportage (hierna: marap) over het jaar 2019 samengesteld voor de gemeenten 
Voorschoten en Wassenaar. Wij geven u via deze informatiebrief een samenvatting op hoofdlijnen. 

Aanleiding 
In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat de colleges over de voortgang in de 
geleverde prestaties en de uitvoeringskosten worden geïnformeerd via een managementrapportage 
welke ieder half jaar wordt opgeleverd. De huidige marap heeft betrekking op 2019. 

Inleiding 
In de maraps wordt beoogd inzicht te geven in de ontwikkelingen en prestaties van de afdeling. De 
rapportage die voor u ligt, heeft betrekking op zowel de prestaties op het gebied van re-integratie 
en participatie. Daarnaast bevat de marap eveneens een korte samenvatting van de 

ontwikkelingen van het minimabeleid. 

Tijdens de ontwikkeling van deze marap is de crisis rondom het coronavirus ontstaan. Wat de 
effecten van deze crisis zijn, blijft vooralsnog onduidelijk. Naar verwachting zullen de uitgaven 
binnen het BUIG-budget (het budget waar bijstandsuitkeringen uit worden voldaan, zie onderdeel 
‘BUIG-budget’) niet verder afnemen; mogelijk moet ook rekening worden gehouden met een 

stijging van de uitgaven. Dit is in grote mate afhankelijk van exogene ontwikkelingen en de 
economische maatregelen die de Rijksoverheid treft. Bij de volgende marap (eerste helft 2020) zal 
specifiek aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen en mogelijke effecten van de crisis. 

Re-integratie 

Sinds de vaststelling van het Re-integratie- en Participatiebeleid eind 2018, heeft de gemeente een 
goede start gemaakt met betrekking tot de beoogde reductie van het bijstandsbestand. Het 
bijstandsbestand van Wassenaar is in 2019 gedaald van 385 naar 344 uitkeringsdossiers1, 
waarmee de doelstelling van 10 minder in 2019 ruimschoots behaald is. Dit volgend op een daling 
van het bijstandsbestand in 2018 van 36. De daling is niet alleen te danken aan de verbeterde 
arbeidsmarkt, maar ook aan de eigen inspanningen.  

Daarnaast is het aantal ontheffingen2 gedaald. Dit is het gevolg van het nieuwe beleid, waarbij het 
uitgangspunt is dat iedere inwoner kan participeren, het liefst via betaald werk. Hierbij wordt 
uiteraard rekening gehouden met zwaarwegende redenen die dit (tijdelijk) niet toelaten. Het aantal 
plaatsingen (begeleiding naar werk) is toegenomen, van 102 in 2018 naar 108 in 2019. 

 
1 In deze brief wordt gesproken over uitkeringsdossiers, niet over individuele inwoners. 
Uitkeringsdossiers kunnen namelijk betrekking hebben op meer dan één persoon (een echtpaar 
ontvangt bijvoorbeeld een gezamenlijk bijstandsuitkering, maar telt als één dossier). 
2 Met ontheffingen wordt bedoeld de vrijstelling van de arbeidsverplichtingen.  



BUIG-budget 

Het bovenstaande neemt echter niet weg dat er op het gebied van de BUIG eerder positieve 

resultaten zijn behaald. Waar in de afgelopen jaren nog sprake was van een tekort op het BUIG-
budget, is in 2019 sprake van een overschot van ruim een half miljoen euro. In 2018 bedroeg het 
tekort nog ruim € 170.000. Zowel de behaalde resultaten zoals hierboven omschreven als een 
hoger BUIG-budget vanuit het Rijk, hebben gezorgd voor het omzetten van het tekort in een 
overschot. In de tabel hieronder zijn zowel de budgetten als uitgaven over 2018 en 2019 
weergegeven: 

Onderdeel 2018 2019 

Budget BUIG € 5.626.246 € 5.805.288 

Netto lasten  € 5.798.465 € 5.275.553 

Resultaat € -172.219 € 529.735 
 
 
Participatie 
Vanuit het onderdeel ‘participatie’ zijn circa 80% van cliënten die niet actief naar werk bemiddeld 

worden maar wel worden gemotiveerd om op andere wijze deel te nemen aan de maatschappij, 

opgeroepen. Hiervan is ruim 50% gesproken. De focus in de gesprekken ligt op het in kaart 
brengen van de situatie van de cliënt, het informeren over minimaregelingen en andere 
ondersteuningsmogelijkheden (ook via maatschappelijke partners) en de mogelijkheden met 
betrekking tot het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Iedere inwoner die valt onder het 
participatiebeleid wordt verplicht doorgestuurd naar de coach sociale activering. Door de huidige 
situatie van Corona-maatregelen is dit voorlopig on hold gezet. De consulenten zijn ingezet om 
mee te helpen bij de verwerking van de Tozo-aanvragen. Zodra de situatie het weer toelaat wordt 

de activering weer opgestart. De gevolgen van de corona-maatregelen voor de participatie worden 
in de eerstvolgende marap meegenomen. 

In totaal valt circa 50% van de bijstandsgerechtigden in de doelgroep participatie. Zoals in de 
marap omschreven, gaat het vaak om inwoners die al langdurig een bijstandsuitkering ontvangen. 

Opvallend is dat het in Wassenaar ruim een derde van de doelgroep inwoners van 60 jaar of ouder 
betreft. Ook bij deze doelgroep wordt ingezet op activatie middels maatschappelijke participatie. 

Minimabeleid 

Het gebruik van de minimaregelingen is in 2019 verhoogd. De stijging geldt niet voor het aantal 
betalingen bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering. De uitgaven op het gebied van 

minimabeleid hebben het budget niet overschreden. 
 
Het aantal aanmeldingen bij Plangroep is in Wassenaar met 42% gestegen van 26 naar 37. 
 
Dienstverlening 
De uitvoeringsorganisatie werkt daarnaast aan het verbeteren van haar dienstverlening in het 
sociaal domein. Onder andere naar aanleiding van een advies van de ombudsman is het verbeteren 

van de monitoring van cliëntervaringen een belangrijk aandachtspunt. Tot op heden zijn is vanuit 
de cliëntervaringsonderzoeken nog onvoldoende respons geweest. 

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar bijgevoegde marap. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 

 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


