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VERZONDEN - 9 JAN. 2013 

Geachte leden van de raad, 

Inleiding en aanleiding 
Op verzoek van uw raad heeft de Rekenkamer een onderzoek ingesteld naar de 
bestandsontwikkeling van het aantal WWB-klanten in Leiderdorp in vergelijking met de 
bestandsontwikkeling in Leiden en een aantal referentiegemeenten en mogelijke verklaringen 
voor de geconstateerde verschillen. Voor het uitvoeren van het onderzoek heeft de 
Rekenkamer het onafhankelijke onderzoeksbureau Regioplan ingeschakeld. Bij de opstelling 
van het rapport heeft Regioplan gebruik gemaakt van diverse technieken, waaronder diepte
interviews met betrokken Leidse en Leiderdorpse medewerkers, literatuuronderzoek en 
vergelijkend onderzoek. Met deze brief geven wij invulling aan uw verzoek te reageren op de 
inhoud van het rapport en de daarin opgenomen constateringen en conclusies. 

Instroom versus uitstroom 
Allereerst spreken wij onze waardering uit voor zowel de Rekenkamer als Regioplan dat zij in 
staat zijn geweest op een dergelijke korte termijn een rapport uit te brengen. Wij vinden het 
evenwel teleurstellend dat het onderzoek zich grotendeels heeft beperkt tot het, overigens 
vergeefs, zoeken naar valide verklaringen aan de instroomkant, terwijl eventuele verklaringen 
aan de uitstroomkant er relatief karig van af komen. Het is juist daar dat de verschillen tussen 
Leiden en Leiderdorp, met name in budget en als gevolg daarvan in mogelijkheden, zich 
openbaren. 

Positieve of negatieve uitzondering 
Regioplan signaleert in haar rapport dat het klantenbestand in Leiderdorp zich ten opzichte 
van Leiden negatiever ontwikkelt. Dit geeft echter een vertekend beeld. Ook in Leiden is het 
WWB-bestand, exclusief de dak- en thuislozen waarvoor Leiden als centrumgemeente 
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verantwoordelijk is, de afgelopen periode gestegen. Een belangwekkende maar wellicht wat 
onderbelichte constatering is dat Leiderdorp qua bestandsontwikkeling in belangrijke mate de 
landelijke trend volgt. Zoals Regioplan het op pagina 37 en opnieuw pagina 38 van het rapport 
verwoordt, is de Leidse bestandsontwikkeling eerder een positieve uitzondering op het 
landelijke beeld, dan dat de Leiderdorpse bestandsontwikkeling een negatieve uitzondering is. 

Kanttekeningen 
De in het rapport gemaakte opmerking dat Leiderdorp relatief veel mensen kent die kort in de 
uitkering zitten, is wat ons betreft van een hoog open deur gehalte. Dit is immers een logisch 
gevolg van de hogere instroom de afgelopen jaren. Het zijn in feite twee zijden van dezelfde 
medaille. Ook de uitspraak dat het grote aantal mensen dat pas kort in een uitkeringssituatie 
zit in theorie een positieve invloed moet hebben op het uitstroompercentage willen wij hier 
graag nuanceren. Een deel van deze mensen met een WWB-uitkering heeft reeds gedurende 
de voor hen maximale termijn een WW-uitkering ontvangen. Zij zijn dus niet zeer recent 
werkloos geworden en hebben dus inmiddels al enige afstand tot de arbeidsmarkt opgelopen. 
Daarnaast hebben wij twijfels over de arbeidsmarkt als verklarende factor. Immers, de Leidse 
arbeidsmarkt is dezelfde als de Leiderdorpse arbeidsmarkt. Er is voor wat betreft dit aspect 
simpelweg geen onderscheid te maken tussen beide gemeenten, die zo dicht tegen elkaar 
aan liggen en die onderling zo met elkaar zijn verweven. 

Conclusies 
Regioplan concludeert in haar rapport dat zij geen enkele oorzaak heeft gevonden die de 
verschillen in instroom tussen Leiden en Leiderdorp kan verklaren. Er is evenmin bewijs 
gevonden voor de veronderstelling dat de uitvoeringsorganisatie Leiderdorpse klanten anders 
zou behandelen dan Leidse klanten. Wij vinden dit een belangrijke conclusie. Een andere 
belangrijke, voor ons niet verrassende constatering is dat de uitvoering van de bijstandswet 
geënt is op hetzelfde beleid. Vanaf het begin van de samenwerking is toegewerkt naar zoveel 
mogelijk beleidscongruentie. Op papier bestaan dan ook geen verschillen tussen beide 
gemeenten om instroom in de uitkering te voorkomen dan wel te beperken en het beleid om 
de uitstroom te bevorderen. Waar we in de praktijk wel een verschil zien is bij de inzet van 
instrumenten om de uitstroom te bevorderen. Hier wreekt zich het lagere budget ten opzichte 
van Leiden. 

Tot slot 
Wij willen u voorstellen, op basis van het Rekenkameronderzoek, de discussie over de 
uitvoeringsorganisatie achter ons te laten en de blik naar de toekomst te richten. Gezien de 
aanhoudende economische crisis, het oplopen van de werkloosheid en de beoogde invoering 
van de Participatiewet en de daarmee samenhangende overdracht van taken en 
verantwoordelijkheden naar gemeenten op het gebied van werk en inkomen, zullen wij 
gezamenlijk nog veel, vaak ook moeilijke keuzes moeten maken. 
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