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Aanleiding 
De Bestuursrapportage van WIHW over het eerste kwartaal van 2016 geeft een hoger verwacht 
tekort weer dan waarmee in de begroting 2016 rekening is gehouden. 
In de vergadering van het algemeen bestuur van WIHW van 28 juni 2016 is een nadere 
toelichting gegeven op de Bestuursrapportage 1e kwartaal 2016. We achten het van belang dat 
deze nadere toelichting ook beschikbaar is voor de gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten en hebben met dat doel deze memo opgesteld. 
 
Verwacht tekort 2016 

Werk & Inkomen Hoeksche Waard heeft een begroting met vier programma’s. Na afloop van het 
eerste kwartaal is een prognose gemaakt van de verwachte realisatie over geheel 2016. 
We verwachten per eind 2016 een tekort van ongeveer € 950.000 waar een tekort van  
€ 558.000 begroot was. Hiermee is het tekort bijna € 400.000 hoger dan begroot. De verwachte 
onttrekking aan de algemene reserve van WIHW is daarmee ook hoger dan begroot. 
Bij drie van de vier programma’s is sprake van een verwachte realisatie conform begroting of 
beter dan begroot. Bij één van de vier programma’s is sprake van een fors slechter resultaat dan 
begroot. Dit betreft het programma Inkomen. 
 
Binnen het programma Inkomen zijn de kosten opgenomen van de verstrekte 
bijstandsuitkeringen, alsmede de salariskosten van de Wsw-dienstbetrekkingen en de daarmee 
samenhangende rijksbijdragen. 
 
Gepresenteerde risico’s 

In de risicoparagraaf van de begroting 2016-2019 is aangegeven dat het risico bestaat dat het 
rijksbudget voor het verstrekken van de uitkeringen (gebundelde uitkering) niet toereikend zou 
kunnen zijn bij een stijgend cliëntenbestand. Ook is in de risicoparagraaf beschreven dat er nog 
flinke onzekerheden waren over het budget dat beschikbaar zou komen via de meicirculaire 2016 
voor de betaling van de Wsw-lonen (integratie-uitkering sociaal domein) en de toereikendheid 
daarvan gezien de door het Rijk ingeboekte efficiencykortingen, geraamde daling van het Wsw-
zittend bestand en het meerjarig bevroren macrobudget. 
 
In de praktijk blijken beide risico’s zich voor te doen, maar met name het risico op een niet 
toereikende gebundelde uitkering wordt bewaarheid.  
 
Ontoereikend verdeelmodel 
De afgelopen periode hebben we te maken gehad met een stijgend aantal bijstandsgerechtigden, 
onder andere ook door de toename van het aantal huisvestingen van statushouders in de 
Hoeksche Waard. In plaats van een stijging van het rijksbudget dat voor de hand lijkt te liggen in 
zo’n situatie, hebben we echter te maken gekregen met een daling van de gebundelde uitkering 
in 2016.  
Hoe wrang dit ook is, dit wordt veroorzaakt door onze goede prestaties in de crisisjaren. In de 
Hoeksche Waard hebben wij ons bijstandsbestand in de periode 2011-2014 zeer goed weten te 
beheersen, in tegenstelling tot het landelijke beeld. Met ingang van halverwege 2014 is in de 
Hoeksche Waard het aantal bijstandsgerechtigden steeds verder toegenomen, terwijl het 
stijgingspercentage landelijk juist wat minder werd. 



Doordat wij als Hoeksche Waard bij het Rijk te boek staan als 3 kleine gemeenten en 2 
middelgrote gemeenten krijgen wij onze gebundelde uitkering voor het grootste gedeelte op basis 
van historische uitgaven (t-2), waarbij vooral gekeken wordt naar ons relatieve aandeel van de 
totale bijstandsuitgaven van 2 jaar geleden. Bij een stijgend cliëntenbestand ontstaat sowieso 
direct een probleem bij een financiering op historische basis, maar doordat ons relatieve aandeel 
extra laag is door onze goede prestaties in het verleden wordt het probleem alleen maar groter. 
  
Met ingang van 2016 heeft het Rijk daarnaast een aantal indicatoren aangepast in het 
verdeelmodel, waardoor er voor de twee grotere Hoeksche Waardse gemeenten een structureel 
negatief herverdeeleffect optreedt met ingang van 2016 vooral ten gunste van de grotere (meer 
stedelijke) gemeenten. 
Bijzonder detail is nog dat wanneer de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard bij het Rijk te boek 
zouden staan als één gemeente, we jaarlijks ongeveer € 2 miljoen meer gebundelde uitkering 
zouden ontvangen. Dit komt doordat we dan onder een objectief verdeelmodel zouden vallen in 
plaats van een voornamelijk historisch model. 
 
Vangnetregeling 
Stijgende uitgaven en een daling van de inkomsten zorgen tezamen voor een financieel 
ontluisterend beeld. Op het onderdeel bijstandsverlening zal Werk & Inkomen Hoeksche Waard 
dit jaar dan ook veel geld tekort komen. Zodanig veel dat we naar verwachting voor alle 
gemeenten in de Hoeksche Waard aanspraak zullen moeten maken op de vangnetregeling van 
de Participatiewet. 
Met deze aanspraak is overigens reeds rekening gehouden in de prognose van het verwachte 
resultaat per eind 2016. 
 
Plan van aanpak tekortreductie 

Van een organisatie die voorziet dat zij mogelijk niet gaat uitkomen met het Rijksbudget mag 
worden verwacht dat zij maatregelen treft om het voorziene tekort te beperken of te voorkomen.  
Voor het in behandeling kunnen nemen van een verzoek om gebruik te maken van de 
vangnetregeling met betrekking tot 2016 is het voldoende dat de gemeente aantoont dat in 2016 
een proces is ingezet dat gericht is op tekortreductie.  
Werk & Inkomen Hoeksche Waard heeft een nota Analyse en maatregelen tekortreductie 
vangnetuitkering 2016 opgesteld. Deze nota zal na het zomerreces via de colleges aangeboden 
worden aan de gemeenteraden voor een zienswijze. In de nota is nadere informatie opgenomen 
over het verwachte tekort, de problemen rondom de financieringssystematiek van de gebundelde 
uitkering en worden maatregelen weergegeven die genomen worden om het tekort te beperken. 
 
 
 
 


