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Datum:
Voor:
Van:
Betreft:

6 september 2016
DB ISD Bollenstreek
Freek Seiffers
Mededeling aan gemeenten inzake PW budget

Inleiding
Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele tekorten die ontstaan door uitgaven uit het
budget van de Participatiewet.
Indien het tekort hoog genoeg is, kan de gemeente onder voorwaarden in aanmerking komen voor
een zogenaamde vangnetuitkering.
Om aanspraak te kunnen maken op een vangnetuitkering dient de gemeente aan een beperkt aantal
voorwaarden te voldoen. De voorwaarden gelden in beginsel voor alle gemeenten, ongeacht de
gemeentegrootte en ongeacht of de gemeente de wet zelfstandig of in samenwerking met andere
gemeenten uitvoert.
Voorwaarden
1.Het verzoek moet tijdig digitaal, per e-mail, zijn ontvangen door de Toetsingscommissie vangnet
Participatiewet. Verzoeken die te laat door de commissie worden ontvangen, worden niet in
behandeling genomen.
2.Bij het verzoek dient het college de volgende documenten te voegen:
a. een globale analyse van de mogelijke oorzaak en de omvang van het tekort, mede in het kader van
de inwerkingtreding van de Participatiewet en de eerdere financiële resultaten van de uitvoering van
de WWB, en van de verwachte ontwikkelingen van dat tekort in de komende jaren;
b. een brief, of vergelijkbaar document, waarmee het college de raad in het betreffende dienstjaar
heeft geïnformeerd over zijn analyse en de maatregelen die worden genomen dan wel worden
overwogen om tot tekortreductie te komen;
c. een document waaruit de opvattingen van de gemeenteraad hieromtrent blijken;
d. een overzicht wat de gemeente in het dienstjaar feitelijk heeft gedaan om het tekort het hoofd te
bieden en hoe zij het effect daarvan kwalificeert.
3.Het verzoek moet worden ingediend onder gebruikmerking van een formulier dat door de minister
elektronisch, via deze website, beschikbaar wordt gesteld.
4.Het tekort op het PW-budget bedraagt meer dan 5%, op basis van de netto lasten, dat wil zeggen
het verschil tussen de bestedingen en de baten op titel van de in artikel 69 Pw genoemde wetten en
kosten en de baten op titel van de reeds ingetrokken WWIK.
Gevolgen voor de gemeenten
Uit onderstaande tabel blijkt dat het BUIG-budget voor de meeste gemeente niet toereikend is voor de
dekking van de verwachte uitgaven volgens de verdeling die we in de Sisa-bijlage hanteren. Voor de
werkelijke afrekening binnen de GR hanteren we voor de kosten van Participatie een sleutel die
gebaseerd is op de hoogte van het budget en voor een tekort of overschot de maatstaf 50% op basis
van het aantal inwoners en 50% op basis van het aantal inwoners met een laag inkomen.
Als we een overschot of tekort hebben, verdelen we dat over de vijf gemeenten.
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In de opgave aan het Rijk (Sisa-bijlage) geven we echter de werkelijke uitgaven voor Participatie per
gemeente aan. Daar kan het dus zo zijn dat een gemeente tekort komt en een andere gemeente geld
overhoudt.
Indien een gemeente meer geld uitgeeft dan in het budget zit, kan een gemeente onder voorwaarden
een zogenaamde vangnetuitkering (voorheen IAU en MAU) aanvragen.
Zoals het er nu naar uitziet komen Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout in aanmerking voor zo een
vangnetuitkering.
Een van de voorwaarden is dat die gemeenten maatregelen nemen om het tekort terug te dringen.
De ISD Bollenstreek werkt enerzijds aan beperking van de instroom en anderzijds aan bevordering
van de uitstroom. Beperking van de instroom geven wij vorm door te bewaken wie recht heeft op een
uitkering en wie niet (de poortwachtersfunctie). Gedurende de uitkeringsperiode doen wij ook aan
fraudepreventie. De ISD kent veel projecten om cliënten uit te laten stromen. Een van de belangrijkste
instrumenten is dat wij cliënten de kans geven om drie maanden stage te lopen en daarmee
werkervaring opdoen. We zien dat veel van onze cliënten dit als springplank gebruiken om elders een
vaste aanstelling te vinden. Onze re-integratiemedewerkers begeleiden cliënten individueel om een
betere kans op de arbeidsmarkt te krijgen.
De consulenten geven ook sollicitatietrainingen en hebben een sollicitatieclub opgericht waarbij de
cliënten van elkaars ervaringen leren.
We zien veel instroom van cliënten die de Nederlandse taal niet of niet goed beheersen. Deze groep
(vaak statushouders) heeft het erg moeilijk op de arbeidsmarkt. De ISD stimuleert dat deze cliënten
taalscholing volgen en we handhaven de wettelijke plicht om in te burgeren.
e
In de 2 helft van 2016 en in 2017 gaan we specifiek voor deze doelgroep instrumenten inzetten,
zodat zij meer kans hebben om uit een uitkeringssituatie te komen en daardoor beter te integreren in
de maatschappij. De ISD Bollenstreek komt met nadere invulling en voorstellen.
Door gebruik te maken van de ontschotting tussen Wmo-budgetten en de Participatiewet willen we
bijvoorbeeld begeleiding inzetten om statushouders te helpen om hun weg in de maatschappij te
vinden. De groep heeft extra steun nodig om te participeren in de samenleving. Vaak hebben ze in
hun moederland een opleiding gevolgd en een bestaan opgebouwd. We willen met extra middelen
deze groep extra kansen geven. We gaan dit oppakken in nauwe samenwerking met zowel
Vluchtelingenwerk als het SPW.
Op dit moment houden we geld over op het Wmo-budget, dat we voor een deel willen inzetten ten
behoeve van de statushouders. Het voordeel is dat we de BUIG budgetten, die onder druk staan,
minder aangespreken zonder de inspanningen uit het re-integratiebudget te betalen. Het reintegratiebudget staat al onder druk door de komst van het SPW.
De ISD Bollenstreek stelt voor om ten laste van het product Begeleiding een bedrag op te nemen voor
deze groep. Het overschot op de Wmo loopt dan terug van € 5,6 mln. naar € 4,9 mln. Met die inzet
(€ 0,7 mln.) kunnen we het tekort op het budget van de Participatiewet terugbrengen. Dat geeft
voordelen:
 We helpen de statushouders met de problemen van alledag die zij ervaren in een
andere cultuur en in een nieuw land, waardoor zij beter kunnen integreren en een
zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.
 Als meer statushouders aan het werk zijn, loopt het tekort op het budget van de
Participatiewet terug. Dat tekort moeten gemeenten uit eigen middelen betalen.
De projecten die we gaan opstarten om het tekort terug te dringen:


Zelfstandigen
Veel statushouders hebben de capaciteit en ervaring om een eigen onderneming te starten.
Korte schets voor begeleidingstraject statushouders richting ondernemerschap:
Statushouders kunnen een Bbz aanvraag indienen indien zij klaar zijn voor ondernemerschap.
In het voortraject en de startfase is vaak ondersteuning en scholing nodig. Dit project gaat
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over de voorbereidingen om te komen tot een eigen onderneming, al dan niet in combinatie
met het aanvragen van een Bbz (Bijstandsbesluit zelfstandigen) uitkering.
Uitstroom via ondernemerschap dan wel via parttime ondernemerschap biedt goede
perspectieven. De ervaring leert dat veel statushouders een ondernemersachtergrond hebben
en zeer gemotiveerd zijn om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. In het
algemeen beschikken zij ook over een deel van de juiste kenmerken om de slaagkansen voor
ondernemerschap te vergroten. Er is echter ook nog veel te leren. Niet alleen in taal, maar ook
in cultuur en de westerse manier van ondernemerschap bedrijven en handelen, alsmede de
kennis van wetgeving en fiscale regels.
IMK kan -eventueel in samenwerking met Vluchtelingenwerk en/of Humanitas- een aangepast
programma verzorgen waarbij extra aandacht is voor de bijzondere achtergrond van de
doelgroep. In het programma staat vooral het opdoen van positieve ervaringen voorop.
Het opdoen van praktijkervaring is de beste leerschool voor ondernemerschap. Het IMK kent
door haar achtergrond veel succes- en faalfactoren van het ondernemerschap, ook
sectorspecifiek. In haar programma’s legt IMK de focus op de succesfactoren die de
ondernemer helpen een onderneming succesvol te starten en faalfactoren te vermijden, dan
wel uit te schakelen. Tijdens het volgen van de programma’s laat IMK cliënten zoveel mogelijk
DOEN. Vanaf dag 1 is het traject
hierop gericht. De aanpak focust op competentieontwikkeling, realiteitszin en het direct
kunnen handelen als ondernemer, zodra zij de onderneming starten. Voor de start is het
DOEN gericht op onderzoeken van vraag en aanbod, na de start op het realiseren van
opdrachten.
In programma Starkracht is een combinatie van workshops, individuele begeleiding, zowel
digitaal als fysiek, praktijkopdrachten en theoretische ondersteuning met de basisschool voor
ondernemen, I’M OK samengesteld. IMK heeft speciaal voor de statushouders een
woordenboek voor de meest voorkomende bedrijfseconomische en vaktechnische termen
gericht op ondernemerschap ontwikkeld. De medewerkers van Vluchtelingenwerk en/of
Humanitas begeleiden de statushouders bij de opleiding waar nodig, zowel met vertalen als
met te voeren gesprekken tijdens het traject, maar ook met verhuurders, leveranciers etc.
Procesmatig:
Voorafgaand aan het programma Startkracht organiseert IMK voorlichtingsbijeenkomsten c.q.
inspiratiebijeenkomsten.
Na de voorlichting vindt een intake plaats met geïnteresseerde kandidaten die de opdracht
‘Ondernemingsplan op maximaal twee A4’ op tijd per email hebben aangeleverd. Als het plan
niet in het NL of Engels is geschreven laten we een vertaling maken.
De intake is een korte en krachtige selectie, die plaatsvindt op heldere criteria zoals
gezondheid, financiële situatie, rechtmatige uitoefening, motivatie en commitment, juiste
ondernemerskenmerken, etc.
Kandidaten die voldoen aan de eisen kunnen deelnemen aan het programma Startkracht. Dit
programma is in drie fases verdeeld:
- Verkenning
- Aanloop
- Versnelling
De fases (en hun onderdelen) zijn opgebouwd volgens een zogenaamde menukaart. Hierdoor
kunnen we elk onderdeel inzetten naar behoefte en noodzaak, afgestemd op de individuele
cliënt. Per fase bestaat de mogelijkheid voor tussentijds beëindigen van het traject. De laatste
fase Versnelling is de fase waarin we starten met het bedrijf en waarbij de ondernemer de
juiste begeleiding ontvangt voor praktische zaken, zoals het inregelen van de administratie en
de BTW aangifte.
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Kosten en baten project
2016
Projectleiding en aansturing
Gedurende 3 maanden 2 fte’s vervangen
In 2017 12 maanden
Zelfstandigen
Algemeen deel voorbereiding en monitoring
Verkenning
20 stuks per maand
Aanloop
10 stuks per maand
Versnelling
5 stuks per maand
Totaal kosten

2017

56.160

224.640

6.000
30.000
30.000
15.000

24.000
120.000
120.000
60.000

137.160

548.640

Opbrengst van het project
Verwachte uitstroom na een opstartperiode: 3-5 uitkeringsrechtigden per maand.
De verwachting is gebaseerd op maandelijkse voorlichtingsbijeenkomsten c.q.
inspiratiebijeenkomsten, waar 20 statushouders uitkomen, 10 een daadwerkelijk plan indienen en 5
werkelijk starten als ondernemer. Na een jaar is de helft daarvan nog actief en staat op eigen benen.
We streven naar duurzame uitstroom naar ondernemerschap. Uiteraard is terugval mogelijk, maar
succesvolle ondernemingen zullen ook medewerkers in dienst nemen.
Bij de besparing zijn we uitgegaan van de uitkering die we anders hadden moeten betalen, met een
maximum van 12 maanden.


Taalscholing en -stage
Vaak is de taal een groot struikelblok om aan het werk te gaan. Door middel van gerichte
taalstages willen we hier aan werken. Dit maakt de weg vrij om volledig deel te kunnen nemen
aan de maatschappij. Vaak zien we dat jeugdigen de taal snel onder de knie hebben.
Struikelblok daarbij is dat nog vaak in het gezin de oorspronkelijke taal de voertaal is. Dat
zorgt ervoor dat ouderen en vooral vrouwen een bijna onoverbrugbare taalachterstand
hebben.
Nu de transitie goed is verlopen, mensen de juiste zorg krijgen en de processen op orde zijn
willen we eigenlijk de stap maken naar transformatie. De gemeenten zijn op dit moment druk
doende met de transformatie-agenda Wmo welke er op gericht is om verder te bouwen op wat
er nu al in de gemeente staat, om nu en in de toekomst inwoners te ondersteunen waar nodig.
Dit betreft Wmo brede zorg en ondersteuning. Binnen deze brede Wmo willen wij ook dat,
daar waar mogelijk, een transformatie plaatsvindt op de maatwerkvoorzieningen, met name
gericht op begeleiding en hulp bij het huishouden.
De Raamovereenkomst Begeleiding kent een ontwikkelagenda waarin een punten zijn
opgenomen die zich lenen voor doorontwikkeling. Waarbij gewenste effecten zijn genoemd
waarop de doorontwikkeling gericht moet zijn. Gesproken zou kunnen worden van een
innovatieagenda.
De Raamovereenkomst hulp bij het huishouden kent geen innovatieparagraaf (in brede zin).
Deze Raamovereenkomst dateert uit 2012 en toen speelde vooral het overgaan
(transformatie) van maatwerkvoorziening naar algemene voorziening. De CRvB heeft hier zich
hierover duidelijk uitgesproken en de hulp bij het huishouden wordt nu weer aangeboden als
maatwerkvoorziening.
Dit neemt echter niet weg dat er ook hier initiatieven kunnen ontstaan om de zorg anders in te
zetten.
De manier waarop wij met de aanbieders hebben afgesproken hoe de zorg wordt ingezet, wat
er onder de zorg valt, de manier waarop de zorg is geformuleerd en waarop de zorg is
gefinancierd is vastgelegd en is niet vrij interpretabel.
Dit geeft ons maar vooral ook aanbieders geen ruimte om het aanbod anders in te zetten, te
innoveren en pilots op te starten.
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Daarbij komt dat wij door de manier waarop wij worden gefinancierd (begroting is afgestemd
op de te leveren en te verwachten voorzieningen) ook financieel geen ruimte hebben om mee
te bewegen met initiatieven van aanbieders die de zorg anders willen inrichten wat
bijvoorbeeld een opstartbudget vraagt of een andere manier van financieren of andere
kostprijs kent.
Voorbeeld is een project van een aanbieder dat voor een deel uit Jeugd wordt gesubsidieerd
maar zeker ook raakvlakken kent met begeleiding. Het is geen begeleiding in de zin van
begeleiding maar ligt meer preventief om de duurdere individuele begeleiding te voorkomen.
Deze aanbieder zou dit graag in willen zetten maar het valt niet onder begeleiding. Het zou
mooi zijn als wij bij bepaalde klanten dit eerst als voortraject zouden kunnen inzetten tegen
een apart tarief. Dit zou in de vorm van een pilot kunnen. Hiervoor zijn middelen nodig
Met het tot onze beschikking hebben van een budget willen wij de aanbieders prikkelen tot
vernieuwende, verrassende, inspirerende plannen en arrangementen die mogelijk kunnen
bijdragen aan de beoogde en benodigde transformatie van de (traditionele manier van) inzet
van maatwerkvoorzieningen. Waarover wij dan zelf een oordeel kunnen vellen.
Er kan niet ongebreideld aanspraak gemaakt worden op het budget. Om aanspraak te kunnen
maken op een deel van het budget is het van belang dat de aanbieder met deze innovatie een
substantiële bijdrage aan de transformatieopgave wordt geleverd en een herkenbare
vernieuwing van de zorg (maatwerkvoorzieningen) en of dienstverlening.
Daarbij zouden we moeten zoeken naar verbindingen met onze andere uitvoeringstaken en
doelgroepen.

















In het beoordelingskader kan worden opgenomen dat extra punten verkregen kunnen worden
als de aanbieder(s) een relatie legt met onze andere taken, bijvoorbeeld de inzet en
stage/opleiding van mensen met een uitkering. Op dit moment hebben wij veel statushouders
waarvan er mensen goed geschoold zijn maar om verschillende redenen een afstand hebben
tot de arbeidsmarkt. Als een aanbieder een statushouder zou kunnen laten meelopen in een
project en wij daar een kleine compensatie tegen over kunnen stellen zodat de aanbieder ook
een professional gedeeltelijk vrij kan maken om deze persoon te begeleiden is dit meer dan
wenselijk.
De innovatie kan gericht zijn op (niet limitatief):
de feitelijke zorg die de inwoner ontvangt;
de werkprocedures;
resultaatsturing en resultaatgerichte financiering;
de combinatie van de zelfredzaamheidsmatrix en de geformuleerde activiteiten en producten;
technische mogelijkheden bij inzet zorg;
vergroten van de zelfredzaamheid
Kaders
De aanvraag moet passen binnen de visie die in het beleid is benoemd.
Het in de aanvraag benoemde project levert een nieuwe en binnen onze visie en beleid
passende werkwijze die overdraagbaar is naar andere organisaties
De resultaten van het project dienen tastbaar, meetbaar en reëel te zijn.
De ingediende projecten hebben in ieder geval een toegevoegde waarde voor de inwoner,
indien mogelijk ook voor de organisaties.
De innovatie is praktijkgericht (deze moet aansluiten bij de behoefte van de klant);
Wanneer klanten bij de innovatie kunnen worden betrokken, verdient dit een pré.
Er worden geen salarisfinancieringen verstrekt voor personen of promotieonderzoeken waarbij
het vooral gaat om de promotie zelf.
Projecten waarvoor op grond van een gemeentelijke subsidieverordening of anderszins een
gemeentelijke subsidie wordt verleend, komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage.
Het project is zo mogelijk ook gericht op duurzaamheid

Op dit moment hebben wij een contract met bijna 70 aanbieders voor begeleiding, 5 voor hulp
bij het huishouden en 3 voor hulpmiddelen. Om aanbieders of combinatie van aanbieders een
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reële kans te geven om een project in te dienen moet er ook voldoende budget beschikbaar
zijn.
Wij stellen voor een budget vrij te maken voor 6 kleine, 4 middelgrote en 2 grote projecten.
Kosten en baten
2016
Inkoop trajecten
6 kleine projecten à 5.000 2016 (1)
4 middelgrote projecten à 17.500 2016 (1)
2 grote project à 45.000 2016 (1)
Totaal

5.000
17.500
45.000
67.500

2017
30.000
70.000
90.000
190.000

We verwachten dat intensieve taalscholing en –stage vruchten afwerpt. Niet meteen in 2016,
maar in de loop van 2017 rekenen we op uitstroom oplopend naar 2 per maand.
In 2017 betekent dat uitstroom van >10 uitkeringsgerechtigden.


Individuele begeleiding
Het inzetten van een personal coach die samen met de statushouder een plan opstelt en dat
monitort en bijstelt als dat nodig is.
Dit is ook een instrument om statushouders meer te activeren. Dat kan door ze te koppelen
aan een taalstage naast het inburgeringstraject. Zo leren ze naast de theoretische taal ook de
taal in de praktijk toe te passen. Alleen taallessen en verder praten in je moedertaal thuis zal
het leerproces niet bevorderen. Meteen de taal gebruiken in een omgeving waar geen
alternatieven zijn, zorgt voor een sneller leerproces.
Te denken valt aan projecten in de zorg, zoals koffie schenken bij buurthuizen of
verzorgingstehuizen. Wellicht horen ook conciërgetaken bij een school tot de mogelijkheden.
We verwachten een instroom van 5 per maand, die na uiterlijk 3 maanden uitstromen.
Deze projecten gaan we inkopen. De meest voor de hand liggende partijen zijn SPW en
MareGroep.
Kosten en baten
2016
Inkoop trajecten
Kosten individuele begeleiding
15.000
5.000 per maand
De besparing schatten we in op 3-5 uitkeringsgerechtigden.



2017
60.000

Bestaande contacten die we hebben met werkgevers/ondernemersloket en vrijwilligers
organisaties. Nagaan welke ruimte zij zien in het bieden van werkervarings- en
vrijwilligersplekken.
Deze projecten gaan we inkopen. Mogelijke partijen zijn SPW en MareGroep.
Kosten en baten
2016
Inkoop trajecten
o.a. bij SPW/MareGroep
24.000
8.000 per maand
De besparing schatten we in op >5 uitkeringsgerechtigden.

2017
96.000

Financiën
Om de projecten van de grond te krijgen is geld nodig. Binnen de ISD is geen formatie beschikbaar
om deze projecten uit te voeren. Dat betekent dat we enerzijds expertise moeten inhuren en
anderzijds medewerkers die bij dit project zijn betrokken, moeten vervangen.
In dat licht bezien komen we tot het volgende financiële beeld:
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Recapitulatie kosten en baten
2016
137.160
67.500
15.000
24.000
243.660

Zelfstandigen
Taalstage
Individuele begeleiding
Werkgeverscontacten
Totaal

2017
584.640
190.000
60.000
96.000
894.640

Baten
De totale besparingen kunnen oplopen tot een daling van ons bestand met 45 statushouders. Dat is
gezien de inspanningen en investeringen een realistisch doel over een periode van 15 maanden.
Het is belangrijk dat we op korte termijn met deze projecten starten. Het definitieve Pw-budget voor
2016 is nog niet bekend en de cliëntenaantallen stijgen meer dan verwacht. Daardoor kunnen enkele
gemeenten over 2016 met een tekort te maken krijgen.
De uitvoering van deze projecten willen we financieren met Wmo-gelden en daarmee de ontschotting
tussen verschillende budgetten, in de praktijk brengen. Op dit moment is voldoende Wmo-budget
beschikbaar dat we optimaal willen benutten. Deze projecten ondersteunen de doelgroep bij de
participatie in de maatschappij. De maatschappelijke voordelen zijn breed en divers.
We willen een bedrag reserveren van € 243.660 voor 2016 en € 894.640 voor 2017 voor de uitvoering
van deze projecten. Op dit moment zijn de kosten niet gedetailleerd bekend. Het mag duidelijk zijn dat
we dit bedrag optimaal willen inzetten voor deze projecten. Middelen die we niet gebruiken geven we
via de jaarrekening weer terug aan de gemeenten. De verdeling van de kosten onder de gemeenten is
die uit de GR: 50% op basis van het aantal inwoners en 50% op basis van het aantal inwoners met
een laag inkomen.
Hoe berekenen we de bijdrage van de gemeenten?
In de GR hebben de gemeenten afgesproken om voor de kosten van de bijstand gezamenlijk op te
trekken. Dat stamt nog uit de tijd (2004) dat de ISD Bollenstreek namens de gemeenten het
rijksbudget ontving. Toen de gemeenten weer zelf hun budget gingen ontvangen, is de
verdeelsystematiek gelijk gebleven.
Voor de afrekening tellen we alle budgetten bij elkaar en trekken daar de totale uitgaven van af.
Voor de opgave aan het Rijk moeten we de budgetten van de gemeenten afzetten tegen de uitgaven
per gemeente. Die uitkomsten kunnen heel anders zijn dat de eerste berekening.
Wij rekenen af op basis van de opbrengst en uitgaven van de hele ISD en de Vangnetuitkering rekent
af per gemeente.
Tabel 7 Uitgaven programma Inkomen 2016 conform Sisa
Uitgaven 2016

(x € 1.000)
Hillegom
Lisse
Noordwijk
Noordwijkerhout
Teylingen
Totaal

Inkomen
Nader
voorlopig Verwachte
BUIGSisa
budget (a)
(b)
3.029
3.046
2.861
3.189
3.462
3.756
1.907
3.808
15.067

Kosten ten
laste
gemeente
(a-b)
-17
-328
-294

2.287
3.807
16.085

-380
1
-1.018
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Hieronder twee tabellen met de noodzaak om juist voor deze doelgroep in actie te komen.
In onderstaande tabel de verdeling van het aantal statushouders en onderverdeling naar
uitkeringsduur op 30 juni 2016.

Uitkeringsduur
Hillegom
Lisse
Noordwijk
Noordwijkerhout
Teylingen
Totaal

tussen 6
<6
maanden tussen 1 tussen 2 tussen 5
maanden en 1 jaar en 2 jaar en 5 jaar en 10 jaar
8
7
9
9
4
21
8
15
13
9
12
6
17
13
10
6
11
6
5
7
11
25
15
21
9
58
57
62
61
39

>10 jaar
3
2

2
7

Totaal
40
68
58
35
83
284

In onderstaande tabel staat de uitstroom van statushouders in 2014, 2015 en 2016 vermeld met de
uitstroomreden.

Uitstroom van statushouders

2014

Aangaan relatie
Ander inkomen
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd
Geen inlichtingen/ niet verschenen
In detentie
Kunnen volgen onderwijs met studiefinanciering
Verhuizing andere gemeente
Verhuizing naar buitenland
Zelfstandig beroep of bedrijf
Totaal uitstroom

2015
1
1
6
6
1
2
1
4
1
1
24

3
1
4
3

t/m juni
2016
1
1
6

5
1
1
6
4

1

28
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De tabellen laten zien dat bijna een kwart van ons bestand bestaat uit statushouders en dat daar maar
weinig personen van uitstromen.

Voorstel:
1. De Colleges vragen dit memo aan hun raad te sturen.
Hiermee voldoen we aan de eis van de Toetsingscommissie om een globale analyse en de
maatregelen die worden genomen dan wel worden overwogen om tot tekortreductie te komen,
aan de raad te sturen;
2. De raden vragen om hun opvattingen hieromtrent;
3. Instemmen met de uitvoering van projecten voor begeleiding van statushouders, de
genoemde projecten in de komende maanden opstarten, binnen de financiële kaders van dit
voorstel;
4. Deze projecten financieren met Wmo-middelen;
5. Een bedrag van € 243.660 voor 2016 en € 894.640 voor 2017 reserveren voor de kosten van
deze projecten;
6. In het jaarverslag opnemen wat de resultaten van deze projecten zijn.
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