
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 
7 november 2013 
Uitkeringsgerechtigden 2014 
136509 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Samenvatting 
Nadere informatie naar aanleiding van de vraag in de carrousel van 28 oktober 2013 
over het verloop van het aantal uitkeringsgerechtigheden.  
 
Geachte dames en heren, 
 
Hieronder vindt u een nadere toelichting op het geraamde bedrag aan lasten Sociale 
zaken. 
 
Voorjaarsnota 2014 (pag. 18): 
De budgetten in het kader van de Wet Werk en Bijstand laten op basis van de 
beschikking gebundelde uitkeringen en IAU (Incidentele aanvullende uitkering) 2013 
de komende jaren een overschot zien van € 150.000. Wij vinden het verantwoord om 
dit bedrag structureel in te zetten ter dekking van het begrotingstekort. 
 
Programmabegroting 2014 (pag. 12/13): 
Hogere lasten Sociale zaken: € 183.000 in 2014, € 100.000 vanaf 2015. 
 
Het is te optimistisch gebleken om bij de Voorjaarsnota 2014 op basis van de 
voorlopige rijksbeschikking 2013 een voordeel in te zetten in de meerjarenbegroting 
2014-2017.  
Immers, wanneer het rijk bespeurd dat gemeenten op basis van een voorlopige 
beschikking een voordeel verkrijgen wordt deze onmiddellijk afgeroomd in de 
definitieve beschikking. 
Deze handelwijze levert ons de ervaring op dat het “behoedzamer” is om per jaar te 
bekijken hoe de definitieve beschikking van het rijk uitpakt en hoe de verhouding is met 
de uitgaven op dat moment. Daarom stellen wij u in de ontwerp-Programmabegroting 
voor het structurele voordeel van € 150.000 uit de Voorjaarsnota 2014 terug te 
draaien. Dit leidt nu dan wel tot een structureel nadeel van € 150.000. 
Daarnaast verwachten we in 2014 eenmalig hogere lasten van ongeveer € 33.000 
i.v.m. een licht hoger aantal uitkeringsgerechtigden dan oorspronkelijk geraamd voor 
2014. Dit houdt verband met het niet volledig realiseren van de doelstelling 2013 (zie 
onderstaande aantallen). In 2015 verwachten we een lager aantal 
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uitkeringsgerechtigden dan oorspronkelijk geraamd, waardoor de lasten ongeveer € 
50.000 lager uitkomen. Voor 2016 e.v. houden we voorlopig de raming 2015 aan. 
 
De aantallen uit het uitkeringsbestand betreffen een momentopname: 
Per 31 december 2012 werkelijk (Marap 2012 R’kerk):     312 
Oorspronkelijk geraamd voor 2013 e.v.:      308 
Nieuwe raming voor 2014 (ivm niet volledig realiseren doelstelling 2013) 311  
Nieuwe raming voor 2015 e.v.        303  
 
Naar het zich laat aanzien zal het aantal klanten over 2013 hoger komen te liggen dan 
geraamd.  
Helaas is het door de ontwikkelingen in de economie en in het bijzonder de 
arbeidsmarkt, (nog) niet gelukt om een daling van het bestand te realiseren.  
De verwachting is dat het bestand de komende maanden nog zal stijgen. Dit is mede 
gebaseerd op de sterkere stijging van het landelijke werkloosheidspercentage. 
Om alles te doen het klantenbestand terug te dringen is een nieuwe werkwijze van 
start gegaan. Het resultaat van deze nieuwe werkwijze zal in 2014 e.v. jaren 
blijken.  In een memo bij de marap over het eerste halfjaar 2013 bent u hierover al 
geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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