
 

 

 

 

 

 

R A A D S V R A A G 

 

 

 
 

Bestemd voor de raad van :  14 mei 2012 

Vraag nr.    :  3 

Onderwerp    :  Transities 

Vraagsteller   :  BBL/Hugo Langenberg 

Datum    :  7 mei 2012 

Registratienummer  :  2012i00860 

 

   
   
   
   
   

 

 
1. 
Bezuiniging sociale werkplaats 
De komende bezuiniging op de sociale werkplaatsen is van de baan, zo is in het crisisakkoord 
overeengekomen. Afgelopen raadsvergadering van 2 april  is er ingestemd met het 
herstructureringsplan van DZB, en heeft de raad een bedrag van € 158.392 beschikbaar gesteld. 
Nu deze bezuiniging niet door gaat vraagt BBL zich af wat we met dit geld doen. 
 
In het crisisakkoord is – anders dan u veronderstelt – niet besloten om de voorgenomen 
bezuiniging op de sociale werkplaatsen geheel terug te draaien. Wel heeft het ministerie van 
Financiën op 3 mei bevestigd dat de geplande bezuiniging voor 2013 van € 100 miljoen 
geschrapt wordt. Dat betekent evenwel niet dat daarmee alle bezuinigingen van de baan zijn, 
noch dat de beoogde herstructurering van de SW-sector niet doorgaat. Het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) liet onlangs weten dat deze herstructurering los staat 
van de discussie over de Wet werken naar vermogen (Wwnv) en gewoon wordt voortgezet. Het 
door uw raad beschikbaar gestelde krediet van € 158.392 is derhalve nog steeds nodig om het 
verplichte gemeentelijke aandeel in de kosten van de herstructurering te financieren.  
 
2.  
Op 6 februari 2012. heeft de raad ingestemd met de aanscherping van de WWB, waaronder de 
huishoudtoets.  
De vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - hebben in overleg met het 
ministerie de voorbereidingen met onmiddellijke ingang opgeschort. 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/nieuws/g4-zetten-uitvoering-huishoudtoets-stil.2.5574521.lynkx


 

 

In het crisisakkoord, dat door VVD en CDA met D66, GroenLinks en ChristenUnie is 
overeengekomen, staat dat dat de nieuwe toets op het inkomen van gezinnen in de bijstand 
wordt teruggedraaid. 
Hoe is dit voor de betreffende inwoners van Leiderdorp geregeld? 
 
In overleg met de uitvoeringsorganisatie in Leiden hebben wij besloten de voorbereidingen voor 
implementatie van de huishoudtoets vooralsnog niet stop te zetten. Wij wachten de brief van het 
ministerie van SZW af, waarin de gemeenten nader worden geïnformeerd over de gevolgen van 
dit onderdeel van de afspraken in het crisisakkoord en hoe verder te handelen. Deze brief wordt 
in week 19 (de week van 7 mei) verwacht. 
 
3. 
Naar aanleiding van de vraag die BBL gesteld had over het gelijktrekken van de bedragen  
inzake de verschillen regeling bijkomende schoolkosten minima met Leiden,  werd  tijdens de 
vergadering van commissie B & M van 23 april jl. verwezen naar een brief van 16 april.  
Deze brief geeft uitsluitend de verschillen tussen Leiden en Leiderdorp aan en geeft geen 
antwoord op onze vraag. 
Dus opnieuw de vraag: Gaat het college de bedragen inzake de regeling bijkomende kosten 
minima, te weten verordening participatie schoolgaande kinderen regeling bijkomende 
schoolkosten gelijktrekken met Leiden?  
 
De hoogte van de bijdrage bijzondere schoolkosten binnen de regeling voor huishoudens met 
schoolgaande kinderen (artikel 15, beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 
Leiderdorp 2012)  is per 1 januari 2012 ongewijzigd in Leiderdorp ten opzichte van 2010 en 
2011. Het uitbreiden van deze regeling, dan wel een andere regeling, leidt tot een verhoging van 
de kosten en daarmee (mogelijke) overschrijding van het budget. Het antwoord luidt dus: neen. 
 
4. 
Bijdrage Holland Rijnland.  
De 15 gemeenten in Holland Rijnland hebben besloten samen een strategische visie en plan van 
aanpak  op te stellen voor de nieuwe taken (De notitie “op eigen kracht”).  Het crisisakkoord 
maakt dit overbodig. 
Het financiële aandeel van Leiderdorp hierin is voor zover ons bekend € 24.278. Ongetwijfeld 
zullen er al kosten gemaakt zijn maar we mogen toch wel aannemen dat er een bedrag hiervan 
terugvloeit in de gemeentekas.  
Hoe hoog wordt dat bedrag ingeschat? 
 
De financiële bijdrage van Leiderdorp in het kader van de regionale voorbereidingen van de drie 
decentralisaties is bedoeld voor de uitvoering van het plan van aanpak, waarvoor een tijdelijke 
regionale projectorganisatie is opgezet. Deze projectorganisatie is in ieder geval actief in de 
periode maart 2012 t/m derde kwartaal 2013. De kosten van de tijdelijke projectstructuur bestaan 
uit personele inzet gemeenten, projectondersteuning, gerichte inhuur externe expertise op 
nieuwe taken waar binnen de gemeenten (nog) niet aanwezig is en communicatie. Er is op dit 
moment te weinig duidelijkheid vanuit het rijk om de (regionale) projectplanning en de 
projectproducten aan te passen. Deze duidelijkheid kan deels ontstaan na besluitvorming in de 
Tweede kamer op 29 mei over controversieel verklaring van wetsvoorstellen en na publicatie van 
de meicirculaire. Meer in de rede ligt dat deze duidelijkheid pas ontstaat na de verkiezingen van 
september dit jaar en het daaruit volgende coalitieakkoord. Op basis hiervan kan de (regionale) 
planning mogelijk worden aangepast. Tot die tijd is het gezien de korte voorbereidingstijd niet 
verstandig het project te wijzigen en wordt doorgegaan met de werkzaamheden. Gezien de 
looptijd van de tijdelijke regionale projectorganisatie is het nu niet aan de orde om over een 
mogelijke terugvloeiing van gelden te spreken, laat staan om over een eventuele inschatting 
hiervan.   
 



 

 

5. De gewijzigde wet WWB bracht onder meer een van overheidswege opgelegde 
inkomensnormering van 110% voor categoriale ondersteuning met zich mee. Dit was 120%.  
Wordt ook deze maatregel met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt? 
 
Het crisisakkoord zegt niets over het terugdraaien – al dan niet met terugwerkende kracht – van 
de inkomensnormering van 110%. Met uitzondering van de huishoudtoets blijft de gewijzigde 
Wwb onverkort van kracht. 
 
6.  
De kwartaalrapportage WWB 4e kwartaal zou volgens de wethouder in het RIS moeten staan. De 
wethouder heeft dit tijdens de laatste vergadering op 23 april jl. commissie BM aangegeven. 
Deze staat nog steeds niet in het RIS en we zijn ondertussen in de 5e maand aangeland. Het 1e 
kwartaal van 2012 zou ondertussen al bekend moeten zijn.  
Dit lijkt structureel geworden. De afgelopen jaren is er regelmatig beterschap belooft door de 
wethouder maar tot op heden geen resultaat. Het wordt vervelend.  
Op welke manier denk de wethouder zich nu toch eindelijk  eens aan de afspraken te houden en 
wanneer kunnen we de resultaten van het 4e kwartaal 2011 en het 1e kwartaal 2012 verwachten? 
 
De kwartaalrapportage Wwb 4e kwartaal is al enige tijd beschikbaar. Wij vermoeden dat er, 
mogelijk als gevolg van de recente migratieproblemen, iets mis is gegaan bij de (tijdige) plaatsing 
van de kwartaalrapportage in het RIS. Het document is inmiddels in het RIS raadpleegbaar 
(onder documenten -> ingekomen brieven -> week 2 tot 10 mei -> volgnummer 16/19). De 
kwartaalrapportage Wwb 1e kwartaal 2012 zal naar verwachting rond 11 mei in het RIS worden 
geplaatst, binnen de daarvoor afgesproken termijn.  
 


