SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
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INDIENING
Steller vragen: Harry van Zon/ Sebastiaan Nieuwland D66
Datum: 9 juni 2012
Onderwerp: Marap 4/2011 tevens jaarverantwoording 2011 IASZ
Wijze van beantwoording:
0 mondeling
X schriftelijk
uiterlijke beantwoording:

TOELICHTING

VRAGEN
Het aantal bijstandsgerechtigden is in Heemstede gestegen met 7% (14 uitkeringen), meer dan het
landelijk gemiddelde (zie pagina 4 en pagina 17 van de Marap).
Vraag:
Heeft B&W een beeld van de potentiële doelgroep en een inschatting van de kans dat dat personen
uit deze doelgroep een beroep moeten gaan doen op de bijstand?
De grote bezuinigingen in de sociale zekerheid en het moeizame herstel van de arbeidsmarkt maken
een herbezinning noodzakelijk op de bestaande reïntegratie-instrumenten.
Vraag:
komt deze herbezinning op de instrumenten aan de orde in de aangekondigde nota ‘Oog voor elkaar’?
Is dit nadat de herbezinning al financieel is meegenomen in de Kadernota?
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ANTWOORD
datum:11 juni 2012
portefeuillehouder: P. van der Stadt
antwoord op vraag 1:
De herkomst van klanten binnen de bijstand is zeer divers. Zo stromen mensen in uit de WW, na
echtscheiding/verlating, verlies van werk (zonder recht op WW), na afronding van hun opleiding terwijl
zij nog geen werk hebben gevonden, bedrijfsbeëindiging/faillissement als zelfstandige, verhuizing uit
een andere gemeente, vestiging als asielzoeker in de gemeente etc.
Alleen van de asielzoekers-doelgroep is te voorspellen hoeveel mensen (nl. de taakstelling vanuit het
Rijk) de komende tijd een beroep op bijstand zullen moeten gaan doen.
Van de WW-doelgroep is dit niet precies te voorspellen omdat er mensen zijn met een partner met
inkomen of met te veel vermogen.
Wel ontvangt de IASZ informatie van het UWV waaruit blijkt hoeveel instroom er in de WW plaats
vindt. Hoe hoger deze instroom hoe groter de kans op doorstroom, op termijn, naar de bijstand.
Voor wat betreft het feit dat het percentage bijstandsgerechtigden in Heemstede harder is gestegen
dan het landelijk gemiddelde valt het volgende op te merken:
Gemiddeld is de bijstandsgroei sterker in gemeenten waar in de jaren voor de
crisis de bijstand sterk daalde (bron Stimulansz/APE).
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bron:

Heemstede

Vergelijkbare
gemeenteklasse
-11%
-8%
-6%
-6%
-18%
-4%
16%
13%
14%
Niet bekend
7%
Niet bekend
Kernkaart Werk en Bijstand

Referentiegem.
Wassenaar
-3%
0%
-11%
9%
10%
6%

Referentiegem.
Noordwijk
-8%
-5%
-2%
9%
17%
5%

Referentiegem.
Leiderdorp
-5%
-6%
-4%
13%
8%
14%

Ten opzichte van referentiegemeenten blijkt de gemeente Heemstede in de jaren voor de crisis een
hogere uitstroom te hebben gerealiseerd. Sinds 2009 blijkt de instroom ook hoger dan gemiddeld,
maar vooralsnog doet de gemeente Heemstede het over een langere periode beter dan de
referentiegemeenten.
Antwoord op vraag 2:
Deze herbezinning is reeds in het uitvoeringsprogramma beleid participatiebudget 2012, in maart
2012, met u besproken.
De financiële gevolgen zijn in deze nota geschetst en meegenomen in de Kadernota.
Met de val van het kabinet en het intrekken van het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen is een
aantal bezuinigingen voorlopig van tafel. De exacte gevolgen hiervan zullen de komende tijd in beeld
moeten worden gebracht.

