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1. Kunt u meerjarig inzicht geven in de reserves op het sociaal domein, waarin de effecten van 
de twee voorstellen (vergunninghouders en jeugdwerkloosheid) duidelijk worden? Blijven er 
voldoende middelen beschikbaar om de tegenvallers die de komende jaren kunnen optreden 
op de drie decentralisaties op te vangen?

Antwoord:

Reserves (standen per eind 2015 exc.resultaat bestemming):
8297205 Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs 1.750.000
8297210 Sociaal Beleid 750.000
8297218 Implementatie 3D transities 420.063

Resultaatbestemming 2015*:

Saldo WMO
            

                    1.474.066 

Saldo Jeugd
                                   

269.998 
Saldo Werk en Inkomen** 555.873

2.299.937+/+

Totaal nieuwe Reserve Sociaal Domein 
(ervan uitgaande dat de 
resultaatbestemming conform wordt 
vastgesteld). 5.220.000

Project Integratie vergunninghouders en Project JA (totaal over 3 jaar 
verdeeld) 484.800-/-

Resteert voor risico's Sociaal Domein: 4.735.200

NB:
begrote mutatie 2016 88.897storting
begrote mutatie 2017 176.389storting
begrote mutatie 2018 175.948storting

* Naar zich thans laat voorzien.
** Er is sprake van een overschot van € 827.000,- binnen programma Werk en Inkomen over 2015. Het 
verschil tussen dit bedrag en het vermelde saldo reserve Werk en Inkomen van € 555.873,- wordt 
verklaard door automatische dotatie aan de reserve Sociaal Beleid. 

In de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen zal worden meegenomen dat de Reserve Sociaal 
Beleid, de Reserve Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs en de Reserve implementatie 3D transities 
zullen worden samengevoegd tot de Reserve Sociaal Domein, met een wenselijke omvang van 
minimaal € 5 miljoen, om zo de risico's af te dekken voor het gehele sociaal domein.



Na samenvoeging van de reserves en verwerking van de resultaatbestemmingen 2015 bedraagt 
de Reserve Sociaal Domein € 5.2220.000,-. Na onttrekking van een totaalbedrag van € 484.000,- 
voor de uitvoering van beide voorstellen, resteert € 4.735.200,-. 

Aangezien de aard, frequentie en omvang van toekomstige tegenvallers op het sociaal domein 
niet vallen te voorspellen, kunnen wij niet op voorhand zeggen of de omvang van de nieuw te 
vormen reserve Sociaal Domein toereikend zal zijn. Op grond van de risico-inventarisatie wordt 
het plafond van de nieuwe reserve opgehoogd tot het gewenste niveau van € 5 miljoen. We 
zullen de stand van de reserve monitoren en in de toekomst waar nodig de raad vragen de 
reserve aan te vullen. 

2. Wat is de reden dat er voor vergunninghouders meer middelen worden ingezet dan die van 
rijkswege worden toegekend?

Antwoord: Toegelaten vluchtelingen blijven vaak lang in de bijstand, de arbeidsparticipatie is laag 
en veel statushouders hebben een ongunstige arbeidsmarktpositie en lopen de achterstand op 
andere groepen heel langzaam in. Met een nieuwe aanpak willen we hier verandering in 
brengen. Het betreft een integrale aanpak met taalles, empowerment, vitaliteit en begeleiding. 
Deze aanpak gaat gepaard met extra inzet vanuit de sociale dienst, begeleiding van 
Vluchtelingenwerk, ondersteuning vanuit maatschappelijke organisaties en inzet van vrijwilligers. 
Het is een intensief programma dat bestaat uit 4 blokken van 24 weken, waar vergunninghouders 
24 uur per week aan besteden. Vanuit de rijksoverheid ontvangen wij € 3.600,- per 
uitkeringsgerechtigde voor de uitvoering van sociale diensttaken. Dit volstaat voor reguliere 
trajecten, maar de weg naar (arbeids)participatie van vergunninghouders behoeft extra inzet. 

3. Wat is de inhoudelijke basis onder het bedrag van 158.000 euro dat de gemeente Leiderdorp 
bijdraagt aan aanpak jeugdwerkloosheid? Wat dragen andere gemeenten bij?

Antwoord: De trajectprijs per deelnemer van Project JA is vastgesteld op een gemiddeld prijs van 
€ 3.960,-. Dit is voor alle deelnemende gemeenten hetzelfde. Afhankelijk van het aantal jongeren 
dat per gemeente deelneemt, dragen zij bij aan het project. Bij berekening van de totale kosten 
per jaar van € 158.400,- zijn we uitgegaan van 40 trajecten (40 x € 3.960,-). Op basis van het 
daadwerkelijk aantal trajecten wordt afgerekend.
Het project kenmerkt zich door een individuele en persoonlijke aanpak. In Project JA worden 
jongeren intensief begeleid door een multidisciplinair team. Er wordt met jongeren naar 
oplossingen gezocht voor de problemen die een belemmering vormen om deel te nemen aan 
onderwijs of om aan het werk te gaan. Project JA biedt een traject met diverse trainingen, 
persoonlijke begeleiding en bemiddeling naar werk of onderwijs. 

4. Wanneer is de inzet van de middelen voor jeugdwerkloosheid geslaagd? Wat zijn de 
kwantitatieve doelstellingen bij dit project?

Antwoord: De opdracht is ervoor te zorgen dat jongeren met een bijstandsuitkering zo snel 
mogelijk duurzaam worden begeleid naar de arbeidsmarkt of het onderwijs. In het 
managementcontract tussen de uitvoeringsorganisatie Leiden/Leiderdorp en DZB is afgesproken 
dat door het inzetten van re-integratieactiviteiten jaarlijks minimaal 40% van het werkzoekenden-
instroomaantal  uitstroomt. Hetzelfde percentage kan worden aangehouden voor Project JA.


