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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 
 
Geachte raadsleden, 
  
Aanleiding 
Elk jaar maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind september 
de voorlopige budgetten voor het volgend jaar bekend. Gedurende 2011 was de 
boodschap vanuit het Rijk dat het participatiebudget de komende jaren zou worden 
teruggebracht tot 25% van het budget in 2011. Toen de voorlopige budgetten voor 
Albrandswaard op 30 september 2011 werden verzonden, bleek dat het 
participatiebudget Werkdeel in 2012 ten opzichte van het budget 2011 met 49% wordt 
verminderd. 
  
De gemeente heeft inmiddels een bezwaarschrift ingediend bij het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid om aan te geven dat wij niet akkoord gaan met de 
verlaging van het participatiebudget met 49%. U vindt een afschrift van deze brief als 
bijlage bij deze raadsinformatiebrief. 
  
Voorlopige budgetten 2012 
Aan de hand van de beschikking voorlopige budgetten 2012 van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ziet de situatie er voor 2011 en 2012 als volgt uit. 
  
Het definitieve participatiebudget Werkdeel was in 2011 € 462.436,- (begroting 2011 € 
514.992,-) en is in 2012 met € 226.996,- afgenomen. Het voorlopige participatiebudget 
Werkdeel is in 2012  
€ 235.440,- (begroting 2012 € 514.992,-). Dit is een vermindering van 49% ten 
opzichte van een jaar eerder.  
  
De definitieve gebundelde uitkeringen, zeg maar het budget wat de gemeente tot 
beschikking heeft om de uitkeringen aan de klanten te betalen, was in 2011 € 
2.728.977,- (begroting 2011 € 2.671.876). De voorlopige gebundelde uitkeringen zijn in 
2012 ten opzichte van de definitieve beschikking 2011 fors toegenomen met € 
229.884,- De voorlopige gebundelde uitkeringen voor 2012 zijn € 2.958.861,-. In de 
begroting 2012 is uitgegaan van € 2.665.234,-. De toename is hoofdzakelijk gebaseerd 
op de stijging van de uitgaven in 2010 als gevolg van het aantal klanten in 2010. 
  
Acties  
De gemeente Albrandswaard moet in 2012 de uitgaven van het participatiebudget 
structureel verminderen, zodat de uitgaven overeenkomen met de hoogte van het 
budget. De volgende stappen worden hiervoor gezet. 
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1.  Ombouw beschermde banen  
De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad van Albrandswaard, terecht, aandacht 
gevraagd voor beschermde banen. Echter de huidige invulling van beschermde banen 
leggen een onevenredig groot beslag van € 285.000,- op het participatiebudget. 
Hiermee is deze post groter dan participatiebudget Werkdeel 2012. De huidige 
invulling is dus niet houdbaar meer. De komende maanden wordt de loonwaarde 
bepaald van alle medewerkers die werkzaam zijn in een beschermde baan. Bij de 
bepaling van de loonwaarde wordt de invulling van de werkzaamheden vergeleken met 
iemand die geen beperking of geen afstand tot de arbeidsmarkt heeft. De uitkomst 
wordt voorgelegd aan de werkgever en wordt voor de gemeente de nieuwe 
subsidieverhouding. Op dit moment betaalt de gemeente 90% van de loonkosten op 
basis van het wettelijk minimumloon. In de nieuwe situatie, wanneer iemand een 
loonwaarde heeft van 60%, wordt de nieuwe subsidieverhouding 40% voor de 
gemeenten en 60% voor de werkgever. 
  
Wanneer blijkt dat iemand een hoge loonwaarde heeft, wordt in overleg met de 
medewerker, de werkgever en de regisseur Werk gekeken naar 
doorstroommogelijkheden. Beschermde banen zijn immers bedoeld om klanten naar 
regulier werk te leiden. Er wordt uiteraard zorgvuldig met de medewerker omgegaan. 
 
Mocht na deze actie de huidige beschermde banen oningevuld achterblijven, dan 
wordt in overleg met de werkgever een alternatieve invulling uitgewerkt. De insteek 
van de gemeente wordt dan een invulling door WWB klanten die tijdelijk werkervaring 
op kunnen doen, met behoud van uitkering. 
  
Door deze ombouw van de beschermde banen wordt aandacht besteed aan drie 
belangrijke zaken: de situatie van de huidige medewerkers in de beschermde banen, 
de maatschappelijke functie die deze beschermde banen vervullen en de beteugeling 
van de hoge financiële last voor de gmeente. 
  
2. Kritische kijk op inzet re-integratieinstrumenten 
Sinds de zomer wordt ambtelijk een nieuwe werkwijze voor het team Werk uitgewekt. 
Centraal bij de nieuwe werkwijze staan de volgende drie elementen: de uitstroom moet 
worden verhoogd. De uitstroom bij de huidige werkwijze blijft achter en dat is 
onvoldoende. Het tweede element is door meer gebruik te maken van de krachten van 
de medewerkers èn klanten, de uitstroom toeneemt. Als laatste element moet er 
gewoon meer worden bereikt met minder middelen. 
  
De strekking van de nieuwe werkwijze is dat wat de gemeente zelf kan uitvoeren, ook 
uit gaat voeren. Denk hierbij onder andere aan arbeidsdeskundige keuringen en 
sollicitatietrainingen. De overige instrumenten die nodig zijn om klanten uit te laten 
stromen, worden niet meer door middel van een compleet re-integratietraject ingekocht 
maar op onderdelen. Hierdoor wordt de afstand tussen de klant en de gemeentelijke 
organisatie, lees klantmanagers Werk, regisseur Werk, etc., kleiner en kan beter 
maatwerk geleverd worden. Naar verwachting zal de nieuwe werkwijze vanaf 1 januari 
2012 gefaseerd ingevoerd worden. De fasering hangt mede af van de lopende 
contracten met de huidige re-integratiepartners. 
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Resultaten 
Het is op dit moment moeilijk een inschatting te maken met hoeveel de uitgaven op de 
beschermde banen door de ombouw zullen afnemen. De loonwaardebepaling van alle 
medewerkers op beschermde banen wordt in het eerste kwartaal van 2012 afgerond. 
De raad wordt daarna geïnformeerd over de uitkomsten. Indien bij deze uitkomsten 
blijkt dat aanpassing van het beleid rond de beschermde banen noodzakelijk is, wordt 
dit ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. 
  
Het laatste actiepunt, kritische kijk op inzet re-integratieinstrumenten, wordt zoals al 
gezegd, naar verwachting per 1 januari 2012 gefaseerd ingevoerd. De nieuwe 
werkwijze verdient zichzelf terug door een hogere uitstroom van klanten. Uiteraard zijn 
we daarbij ook afhankelijk van de economische situatie. De raad wordt geïnformeerd 
door middel van bestuurlijke informatie. 
  
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 


