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 2020 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 16 juni 2020 

     

Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet 

Leiderdorp 2020 

 Aan de raad.  

 

 

*Z02B2CA2640* 
Beslispunten 

1. Het Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2020 vast te stellen, met als belangrijkste uitgangs- en 
beslispunten: 

a. we bieden alle groepen ondersteuning, waarbij de prioriteit ligt bij de kwetsbaarste groepen: 
mensen met een loonwaarde tussen 20 en 80% van het wettelijk minimumloon; 

b. DZB/R&W, Project JA en Project JAS blijven dé re-integratieprojecten voor respectievelijk de 
reguliere doelgroep, jongeren en statushouders; 

c. we verhogen het aantal beschut werkplekken eind 2021 naar zes (nu: 3) op basis van de formule 
1-voor-3 (voor drie uitgestroomde Wsw-werknemers realiseren we één beschut werkplek). In 
de daaropvolgende jaren kijken we naar de mogelijkheden voor verdere uitbreiding; 

d. we blijven mensen met een arbeidsbeperking plaatsen op garantiebanen en streven binnen de 
financiële mogelijkheden naar verdere uitbreiding; 

e. de gemeente geeft het goede voorbeeld en realiseert binnen haar eigen organisatie, conform de 
landelijke taakstelling, 6,05 duurzame garantiebanen in 2023; 

f. voor wie werk (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, bieden we ondersteuning en begeleiding 
om actief te kunnen participeren. We zetten daartoe Wmo-instrumenten in en geven de pilot 
van Incluzio Leiderdorp voor activering van mensen op trede 1 en 2 van de participatieladder 
een structureel karakter; 

g. we ondersteunen de doorontwikkeling van DZB naar een sociale onderneming;  
h. we streven naar een concreet en realistisch arbeidsmarktbeleid binnen de Leidse regio, waarbij 

we vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten en kansen benutten; 
i. de binnen de begroting beschikbaar budgetten vormen het financiële kader. 

 

1 SAMENVATTING 

De kaders voor uitvoering van de Participatiewet zijn vastgelegd in het eind 2014 door uw  raad 

vastgestelde Beleidsplan Participatiewet 2015. De jaren daarna groeide de economie stevig en nam de 

werkloosheid gestaag af. Dat vormde voor ons college een meer dan voldoende reden om opnieuw met 

een kritische blik naar de lokale kaders te kijken. Twee in 2019 uitgevoerde evaluaties - de lokale 

evaluatie samen met de gemeente Leiden (waarover we u per brief van 5 maart 2019 informeerden) en 

de landelijke evaluatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) – vormen daarvoor het startpunt 

en bieden voldoende onderbouwing voor het leggen van (enkele) nieuwe accenten. Verder besteden 

we meer aandacht aan (het verder uitbouwen van) de integrale aanpak, waarbij we zo veel mogelijk in 
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gezamenlijke afstemming en vanuit diverse betrokken velden aan een oplossing werken, en het 

bevorderen van de afstemming tussen economie en participatie (werk & inkomen). Het geactualiseerde 

concept Beleidsplan Participatiewet 2020 heeft in de periode van mei tot begin juni voor inspraak ter 

inzage gelegen. Er zijn in die periode geen inspraakreacties ontvangen. De Adviesraad Sociaal Domein 

bracht op ons verzoek op 4 juni 2020 advies uit over het concept beleidsplan, waarin hij aandacht 

vraagt voor een aantal punten. Een deel van die punten ligt buiten het bereik van het beleidsplan en 

heeft veelal een bredere impact dan uitsluitend de Participatiewet.  

 

Het Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2020 is overigens grotendeels vóór de coronacrisis tot stand 

gekomen. Hoewel de stijging van de werkloosheid op dit moment vooral merkbaar is binnen de WW, is 

met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen dat op termijn ook de bijstandscijfers, 

die vooralsnog nauwelijks stijgen, zullen gaan toenemen. Het is op dit moment alleen niet te zeggen 

wanneer en in welke omvang dit zal gebeuren. Medische, financieel-economische en politieke factoren 

zijn van bepalende invloed. Misschien is de belangrijkste vraag wel op welke termijn er een vaccin of 

medicijn beschikbaar komt. En die vraag ligt vanzelfsprekend sowieso buiten bereik van een lokaal 

beleidsplan over re-integratie en participatie. Wat we wel weten is dat de crisis, meer dan voor de 

inhoudelijke keuzes, gevolgen heeft voor het aantal uitkeringen en daaraan gekoppeld de kosten voor 

re-integratie en participatie. Zodra er meer duidelijkheid bestaat, zullen we hier op terugkomen.  

 
2 Inleiding 

Het is inmiddels ruim vijf jaar geleden dat, op 1 januari 2015, de Participatiewet in werking trad. 
Het toenmalige kabinet beoogde met de wet te komen tot een brede regeling voor alle groepen 
aan de onderzijde van de arbeidsmarkt. Naast de klassieke doelgroep uit de Wet werk en bijstand 
(Wwb) vallen met ingang van 2015 twee nieuwe groepen onder de Participatiewet:  

1. mensen die voorheen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vielen, en  
2. mensen met een gedeeltelijke arbeidsbeperking (voorheen Wajong, UWV).  

Daarnaast komen er verschillende nieuwe instrumenten beschikbaar, zoals de loonkostensubsidie, 
nieuw beschut werkplekken en, op grond van het Sociaal Akkoord van april 2013 tussen kabinet en 
sociale partners, garantiebanen. 
 
Waar we in 2015 nog druk waren met de naweeën van de kredietcrisis van 2008 zijn in 2019 de 
economische omstandigheden en vooruitzichten aanmerkelijk positiever. De coronacrisis van 2020 
konden we vanzelfsprekend nog niet voorzien. Het was dus tijd om terug- en vooral vooruit te 
kijken. Begin 2019 voerden we daartoe samen met de gemeente Leiden een lokale evaluatie uit. 
De landelijke evaluatie van de Participatiewet door het SCP (19 november 2019) bevestigt het 
beeld uit de lokale evaluatie en voegt daar extra conclusies en een cijfermatige onderbouwing aan 
toe. Beide evaluaties vormen daarmee het startpunt én het fundament voor het nu voorliggende 
geactualiseerde concept Beleidsplan Participatiewet 2020. In het beleidsplan herbevestigen we de 
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gebleken succesvolle onderdelen van het beleid, leggen we enkele nieuwe accenten en bouwen 
we verder aan de integrale aanpak en de verbinding tussen beleidsvelden.  
 

3 Beoogd effect 

Het actualiseren van het beleidskader voor uitvoering van de Participatiewet. 
 

4 Argumenten 

1.1 Biedt het kader voor het beleid op het gebied van re-integratie en participatie 
Met het actualiseren van het Beleidsplan bevestigen we enerzijds het beleid voor uitvoering van de 
Participatiewet en vullen we dit anderzijds aan met nieuwe accenten en keuzes. Doel is de in de 
evaluaties geconstateerde knelpunten en onevenwichtigheden weg te nemen of te verminderen. 
 
1.2 Ondersteunt de kwetsbaarste groepen 
Het algemene uitgangspunt is dat we vooral de kwetsbaarste groepen ondersteunen. Nu heeft 
vrijwel niemand die een beroep doet op een bijstandsuitkering een riante positie, maar binnen de 
totale groep zijn wel relatief meer en minder kwetsbare doelgroepen aan te wijzen. Verder 
besteden we nu meer dan in het verleden expliciet aandacht aan een vaak wat vergeten groep 
waarvoor de gemeente op grond van de Participatiewet eveneens verantwoordelijkheid draagt: de 
werkzoekende niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers).  
 
1.3 Biedt alle groepen een re-integratievoorziening (zij het met beperkingen) 
Binnen de financiële grenzen bieden we alle onderscheiden doelgroepen een voorziening aan voor 
re-integratie of, als dat (nog) niet mogelijk is, participatie. Dit doen we door het inzetten van 
instrumenten vanuit Werk & Inkomen, de Wmo en Welzijn. Dit betekent overigens niet dat we in 
staat zijn elk individu binnen een doelgroep een traject te bieden. Daarvoor ontbreken simpelweg 
de financiële middelen. Zie ook de tweede kanttekening. 
 
1.4 Legt een duidelijker verbinding tussen beleidsvelden 
Het beleidsveld Werk & Inkomen staat vanzelfsprekend niet op zichzelf, maar maakt deel uit van 
het Sociaal Domein en de daaraan verwante beleidsterreinen. Hoewel de Participatiewet niet 
primair een zorgwet is, maar een financieel vangnet als onderdeel van het stelsel van sociale 
voorzieningen, zijn er duidelijke verbindingen met onder meer de Wmo, Welzijn en Economische 
Zaken. Het nieuwe beleidsplan besteedt meer dan het huidige plan aandacht aan die verbindingen 
en doet de grenzen verder vervagen. Een verdere integrale werkwijze is het doel. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Covid-19 
De coronacrisis is vanzelfsprekend de grote spelbreker en onbekende. Het beleid is grotendeels 
opgesteld voordat het coronavirus zich over de wereld verspreidde en ook ons land in de greep 
kreeg. Hoewel we - met name door de economische gevolgen van de crisis - zeker de negatieve 
effecten zullen zien in de omvang van het aantal mensen dat een beroep doet op een uitkering en 
re-integratievoorzieningen beschikken we niet over de spreekwoordelijke glazen bol. Op dit 
moment kan niemand met voldoende zekerheid inschatten hoe groot de gevolgen zullen zijn en 
hoe lang ze zullen voortduren. Dat heeft overigens niet zozeer directe invloed op de kern van het 
beleid, maar meer dan waarschijnlijk wel op de benodigde middelen om voldoende mensen een 
perspectief te kunnen bieden. 
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1.2 Beschikbare budget is per definitie ontoereikend om iedereen een traject te kunnen bieden 
De invoering van de Participatiewet in 2015 ging gepaard met stevige bezuinigingen op het 
rijksbudget voor re-integratie (en op de Wsw oud). Was het budget vóór 2015 al onvoldoende om 
iedereen te kunnen helpen, dat werd er vanaf 2015 zeker niet beter op. Zelfs het ophogen van het 
budget door middel van de inzet van gemeentelijke middelen zal deze situatie hooguit kunnen 
verzachten, maar niet opheffen. 
 

6 Communicatie 

Het Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2020 gaat over de algemene uitgangspunten van het 
beleid, de inrichting en organisatie van re-integratie en participatie, de daarbij betrokken partijen 
en de financiële middelen. De betrokken partijen zijn alle de afgelopen periode al meegenomen bij 
de totstandkoming van het concept beleidsplan en hebben in een aantal gevallen daaraan een 
inhoudelijke bijdrage geleverd. Met deze partijen zullen we aansluitend aan uw besluitvorming en  
waar nodig aanvullende afspraken maken over de implementatie en de gevolgen van de gemaakte 
keuzes.  
  

7 Financiën 

De kosten voor re-integratie en participatie dekken we uit diverse geldstromen. Vanuit het rijk gaat 
het om: 
a. de klassieke doelgroep: per 2019 onderdeel van de Algemene Uitkering (AU) en dus vrij 
besteedbaar. Sinds enkele jaren is de hoogte niet meer op gemeenteniveau bekend; 
b. Wajong en begeleiding beschut: de Integratie Uitkering (IU) Participatie (respectievelijk  
€ 44.003 en € 126.284). 
 
De invoering van de Participatiewet in 2015 ging gepaard met stevige bezuinigingen, waardoor de 
middelen verre van toereikend waren om de ambities ten aanzien van jongeren en statushouders 
te kunnen waarmaken. Om die reden stelde uw raad in 2016 en 2017 voor de periode tot en met 
2020 extra middelen beschikbaar, bovenop het in de begroting beschikbare budget. Zonder 
aanvullende maatregelen dreigt per 2021 ruim 35% van het beschikbare budget weg te vallen. Dat 
feit vormt voor ons college de reden in de Kadernota 2021-2024 opnieuw extra middelen aan te 
vragen, waarmee we de re-integratie, participatie en ondersteuning van mensen in de bijstand op 
hetzelfde niveau voort kunnen zetten. Het concept beleidsplan Participatiewet kunt u daartoe zien 
als de inhoudelijke onderbouwing van de aanvraag in de Kadernota. 
 
In onderstaande tabel vindt u zowel de hoogte van de beschikbare budgetten voor re-integratie en 
participatie, als de omvang van de gevraagde middelen in de Kadernota.  
 

Doel Benodigd bedrag Beschikbaar MJB 2021 (MJB) Gevraagd in KN 2021 

Reguliere doelgroep - R&W € 410.500 6262301 € 374.292 € 36.500 

Jongeren - Project JA € 24.000 6262306 € 0 € 24.000 

Statushouders - Project JAS* € 110.000 6262306 PM € 110.000 

Beschut werk nieuw 
& Garantiebanen 

€ 134.000 6262304 € 56.125 € 78.000 

Nuggers € 15.000 - € 0 € 15.000 

Totaal € 693.500  € 430.417 € 263.500 
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* In de periode 2016 tot en met 2018 ontvingen we rijksmiddelen voor de (re-)integratie van 
statushouders. In het kader van de nieuwe Wet inburgering (inmiddels uitgesteld naar 1 juli 2021) 
komen opnieuw rijksmiddelen beschikbaar. Ten tijde van het opstellen van de Kadernota was de 
omvang daarvan echter nog niet bekend. Uit de recent gepubliceerde meicirculaire 2020 blijkt dat 
Leiderdorp voor uitvoeringskosten in 2021 € 41.179 ontvangt, voor 2022 € 91.521 en voor 2023 en 
verder € 100.684 (IU Inburgering). 
 

8 Evaluatie 

De ontwikkelingen, zeker in deze onzekere coronatijden, gaan snel. Dat vraagt vooral om een 
nauwgezette periodieke monitoring, waarmee we tussentijds snel kunnen handelen. Door middel 
van de week-, maand- en kwartaalrapportages – de laatste ontvangt uw raad ook – kunnen we 
daarin voorzien. Daar staat tegenover dat je de effecten van beleid past na enige tijd kunt bepalen. 
Een beleidsplan is gericht op een duidelijke lijn voor een langere periode, waarbij het dus niet de 
bedoeling is om bij elk zuchtje tegenwind een andere koers te willen varen. Dat is in onze ogen ook 
niet nodig, omdat de coronacrisis niet zozeer effect heeft op de uitgangspunten van het beleid, 
maar meer op de omvang van de klantenbestanden en de hoogte van de gewenste budgetten om 
voldoende mensen in de bijstand een perspectief te bieden richting (betaald) werk. We stellen om 
die reden voor de eerste reguliere tussenevaluatie na circa twee jaar te laten plaatsvinden, i.c. eind 
2022, begin 2023.  
 
 

 
 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 1. Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2020 (Z/20/100333/199896) 
   2. Advies Adviesraad Sociaal Domein d.d. 4 juni 2020 (Z/20/100333/199903) 

3. Reactie college op advies Adviesraad Sociaal Domein (Z/20/100333/199894) 
4. Ambtelijke beantwoording reeks vragen Adviesraad Sociaal Domein, voorafgaand aan het 
uitbrengen van het advies (Z/20/100333/199905) 

 
 


