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 2011 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 15-11-2011 

Onderwerp:  Begrotingswijziging t.b.v. tekort 

sociaal beleid 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Als gevolg van overschrijding P-budget 2010 vast te stellen begrotingswijziging 2011: 
      - programma 3 € 225.000 voordelig 
      - resultaatbestemming € 225.000 nadelig 
      - reserve sociaal beleid € 225.000 nadelig 
      Per saldo neutraal voor de exploitatie 

2. Als gevolg van extra uitgaven op het minimabeleid vast te stellen begrotingswijziging 2011: 
      - programma 3 € 95.000 voordelig 
      - resultaatbestemming € 95.000 nadelig 
      - reserve sociaal beleid € 95.000 nadelig 
      Per saldo neutraal voor de exploitatie 

3. Als gevolg van overschrijding I-deel vast te stellen begrotingswijziging 2011: 
      - programma 3 € 99.204 voordelig 
      - resultaatbestemming € 99.204 nadelig 
      - reserve sociaal beleid € 99.204 nadelig 
      Per saldo neutraal voor de exploitatie 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In 2011 is het aantal uitkeringsgerechtigden extreem toegenomen, waarmee ook de 

uitgavenpost (het Inkomensbudget) omhoog geschoten is en naar verwachting zal worden 

overschreden. Om verdere stijging van het aantal klanten tegen te gaan is re-integratie inzet 

van belang. Re-integratie wordt gefinancierd vanuit het Participatiebudget, wat de komende 

jaren daalt. In 2010 is er een tekort op het Participatiebudget ontstaan wat in de jaren 2011, 

2012 en 2013 moest worden ingehaald. Gezien de huidige situatie zet dit grote druk op het 

beschikbare budget. 

De extra communicatie over de minimaregelingen in 2010 hebben geleid tot meer aanvragen. 

In de begroting 2012 is hier inmiddels rekening meegehouden, maar voor 2011 wordt een 

tekort verwacht op het minimabeleid. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Door de sterke toename van het aantal uitkeringsgerechtigden zijn de kosten voor de 

uitkeringen fors toegenomen, waardoor het Inkomensbudget (I-budget) wordt overschreden. De 
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insteek van re-integratie is klanten weer aan het werk te krijgen, waardoor zij geen uitkering 

meer nodig hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Via het Participatiecentrum en 

participatieplaatsen kunnen klanten weer aan het werk komen. Met het terugdringen van het 

rijksbudget en de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden komt er grote druk te staan op 

de aanpak van werkloosheid door middel van re-integratie.  

 

In 2010 is het beschikbare re-integratiebudget overschreden met €225.000,-. Op basis van de 

situatie toen is besloten om dit budget over de komende jaren in te lopen. De stijging van het 

aantal uitkeringsgerechtigden heeft inmiddels doen inzien dat voor een effectieve re-integratie 

van zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden dit dit jaar niet haalbaar is, waardoor de 

gereserveerde € 100.000,- alsnog door uw raad in de vergadering van 10-10-2011 aan het 

budget voor 2011 is toegevoegd. Het tekort van 2010 wordt dit jaar dan ook niet ingelopen op 

het Participatiebudget. Gezien de hoogte van het klantenbestand en het beperkte 

Participatiebudget voor de komende jaren is het niet haalbaar het tekort van 2010 in te lopen 

op de budgetten van 2012 en 2013. Het participatiebudget voor 2012 is lager dan het budget 

2011, waardoor de inzet van re-integratie nog meer in het gedrang komt. In de Participatievisie 

is opgenomen dat iedere klant een traject wordt aangeboden en dat het budget leidend is. Met 

het huidige budget is het niet mogelijk iedere klant op een traject te zetten. Wij hanteren in 

2012 het beleidsprincipe dat het budget leidend is. 

  

In 2010 is op verzoek van de raad extra inspanning geleverd om meer bekendheid te 

genereren over de mogelijkheden voor minima’s binnen het minimabeleid van Leiderdorp. Dit is 

gelukt, waardoor er meer aanvragen zijn binnengekomen. In 2010 heeft dit al geleid tot een 

budgetoverschrijding, deze trend zet zich nu in 2011 voort. 

 

De gemeente is bij overschrijding van het I-budget voor 10% eigen risicodrager, en voor het 

overige tekort kan een aanvullende uitkering worden aangevraagd. Uitgaande van de 110% die 

hoe dan ook voor rekening van de gemeente komen, is er in de begroting 2011 mede vanwege 

een taakstelling een tekort op het I-deel. 

  
1.c Samenhang beleidsvelden 

  n.v.t. 
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2 Beoogd effect 

De tekorten op het Inkomensbudget, het Participatiebudget 2010 en het tekort op het 

minimabeleid opvangen.  

 

3 Argumenten 

1.1 De overschrijding van het P-budget moet worden ingelopen 

In 2010 is het P-budget met € 225.000,- overschreden. Door de stijging van het aantal 

klanten en de noodzaak hiervoor het volledige re-integratiebudget 2011 in te zetten, wordt 

dit tekort niet ingehaald door het re-integratiebudget van 2011, 2012 en 2013 aan te 

spreken. De reserve sociaal beleid dient ertoe tekorten in sociaal beleid op te vangen, 

wanneer dat niet op andere wijze kan worden opgelost. 

 

2.1 Het minimabeleid is een open einde regeling 

De kosten van het minimabeleid kunnen nooit van tevoren volledig worden ingeschat. 

Hierdoor is overschrijding altijd een risico. De inzet die is gedaan in 2010 om het 

minimabeleid onder de aandacht te brengen heeft geleid tot meer aanvragen en een 

stijging van kosten. In 2011 zal naar verwachting het tekort op het minimabeleid € 95.000,- 

zijn. Voor 2012 is er inmiddels in de begroting rekening gehouden met een extra bedrag 

van € 75.000,- voor het budget minimabeleid. 

 

3.1 De prognose is een overschrijding op het I-budget 

Het budget dat in de begroting 2011 is opgenomen is niet toereikend en verschilt van de 

vastgestelde gebundelde uitkering van het Rijk en de 10% eigen risico die de gemeente bij 

overschrijding draagt. 

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 
1, 2, 3 De reserve sociaal beleid wordt uitgeput 

Met de voorgestelde begrotingswijzigingen wordt een grote greep uit de reserve sociaal 

beleid gedaan. 

 

1 Het budget is leidend 

De inzet van re-integratie moet ertoe leiden dat het aantal uitkeringen niet verder stijgt en dat 

mensen door te werken in het participatiecentrum eerder uitstromen. Het participatiebudget 
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voor 2012 is € 326.496,-, een stuk lager dan het budget 2011. Het aantal trajecten dat met dit 

budget kan worden aangeboden is gering. 

 

5 Milieu 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Programma 3, Sociaal Beleid: reserve sociaal beleid 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de loco-burgemeester, 

 

A.H. Schouten  C.J.M.W. Wassenaar 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Raadsbesluit 

 


