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Vraag 1. 
In de begroting 2013 zijn extra bedragen opgenomen voor de herstructurering van de WSW te 
weten 153.000 in 2014 resp. 327.000 voor 2015 en volgende jaren. In de Kadernota 2014-2017 
staat op pag. 10 dat deze bedragen vanwege gewijzigde kabinetsplannen gedeeltelijk kunnen 
worden verlaagd met 127.600 in 2014, 238.000 in 2015, 157.000 in 2016 en 102.000 in 2017. 
Het College heeft niet voor gehele verlaging gekozen omdat er nog extra kosten worden 
verwacht. In de bespreking van de Kadernota in de raad van 8 juli jl. heeft het College geen 
antwoord gegeven op de vraag van de VVD welke die extra lasten zijn die voor de WSW worden 
verwacht. Graag ontvangen wij dit antwoord alsnog schriftelijk. 
 
De Wsw-sector is de afgelopen jaren reeds geconfronteerd met stevige bezuinigingen. Ook de 
plannen van het kabinet Rutte II voor invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 gaan 
gepaard met substantiële kortingen. Doordat de instroom in de Wsw per die datum stopt en SW-
bedrijven zich moeten omvormen tot werkbedrijven, die naast de organisatie van beschut werk 
mensen met een arbeidsbeperking moeten begeleiden naar zo regulier mogelijk werk, is een 
herstructurering van de sector onontkoombaar. Onrendabele onderdelen moeten worden 
afgestoten, nieuwe activiteiten opgestart. Personeel moet zich omscholen of afvloeien. Voorts 
moeten de afnemende rijksbijdragen worden opgevangen, evenals de geprognosticeerde daling 
van het aantal SE (gemiddeld 5% per jaar) en de daarmee samenhangende afname van de netto 
toegevoegde waarde, doordat met minder mensen minder opbrengsten worden gegenereerd. Al 
deze factoren hebben financiële gevolgen, sommige positief, maar het merendeel negatief. Voor 
de voornamelijk organisatorische wijzigingen hebben wij in de Kadernota de genoemde extra 
bedragen opgenomen. Voor de voorziene tekorten als gevolg van de verminderde rijksbijdrage, 
die DZB slechts gedeeltelijk door ombuigingen kan opvangen, komen wij op een later moment bij 
uw raad terug.  
 
Vraag 2. 
De laatste jaren is het beleid van Leiden en Leiderdorp op het punt van Werk en Inkomen 
gesynchroniseerd. Lezing van de Perspectiefnota van Leiden 2014-2017 wekt de indruk dat in 
Leiden er meer en andere kosten en besparingen worden verwacht dan in Leiderdorp doordat 
meer maatregelen van het kabinet zijn ingeboekt (pag. 60 en 61 van de Leidse nota) onder 
andere op het terrein van de WSW. Volgens Leiden zal als gevolg van het sociaal akkoord het 



 

 

aantal SE vanaf 2015 met 5% per jaar dalen als gevolg van natuurlijke uitstroom en kan als 
gevolg daarvan een substantiële bezuiniging worden ingeboekt. De VVD zou graag ook over 
deze informatie voor Leiderdorp beschikken waar het gaat om het bedrag van de te verwachten 
bezuiniging als gevolg de verwachtte krimp met 5% vanaf 2015. 
 
Wij vinden het van belang te benadrukken dat de gemeente Leiden als eigenaar van DZB een 
andere positie heeft dan de gemeente Leiderdorp, die klant is van DZB. Zo zijn de kosten van het 
gebouw en het ambtelijk personeel primair voor de gemeente Leiden. In de Perspectiefnota van 
Leiden zijn tegenvallers bij de Wsw opgenomen in 2015 van € 1,3 miljoen, naast meevallers ter 
grootte van € 1,5 miljoen. Er wordt hierbij van uitgegaan dat de Participatiewet onveranderd per 
2015 in werking treedt. In 2016 en 2017 houden de tegenvallers Wsw en meevallers Wsw elkaar 
in evenwicht. Vanaf 2018 neemt het nadeel per saldo toe, met name door de dalende 
rijksbijdrage. Omdat het aantal SE’s daalt (begroot is 5% per jaar vanaf 2014), neemt de bijdrage 
per SE vanaf 2016 toe. Ook voor Leiderdorp zal de bijdrage per SE gaan toenemen, afhankelijk 
van het tempo waarin het aantal SE daalt. Uit berekeningen van DZB (april 2013) wordt duidelijk 
dat het tekort bij DZB per SE vanaf 2015 oploopt van ruim € 232.000 naar ruim € 2,8 miljoen in 
2020. Dit is inclusief de voorgenomen ombuigingen van in totaal € 3 miljoen per 2018. Kortom, er 
wordt voor Leiderdorp geen bezuiniging voorzien als gevolg van de te verwachten krimp. Voor 
Leiden is dit overigens niet anders. 
 
Vraag 3. 
In de Kadernota 2013-2016 heeft het College toegezegd extra maatregelen te treffen om 
onterecht bevoorschotte bedragen in het kader van de WWB terug te vorderen. In de WWB 
rapportage 2de kwartaal 2014 lezen we dat er nog steeds iets meer dan 1.1 mln euro niet is 
teruggevorderd en er ten opzichte van 2012 geen substantiële wijziging is ingetreden. Graag 
vernemen wij van het College welke extra maatregelen het College sinds medio 2012 heeft 
genomen om het bedrag versneld in te vorderen en wat het effect daarvan was. Voorts of en zo 
je welke voornemens het College heeft om het uitstaande bedrag alsnog versneld in te vorderen. 
 
In de kadernota 2013-2016 hebben wij toegezegd extra capaciteit in te zetten op het 
terugvorderen bij uitkeringsgerechtigden. Dit hebben wij, eveneens in het kader van het 
inwerking treden van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, met 
het vaststellen van de Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen Leiden - Leiderdorp 
2013-2014 verwerkt. Ten opzichte van 2012 is er dan ook extra ambtelijke capaciteit beschikbaar 
voor terugvordering en verhaal. Wij constateren dat het saldo op peildatum 1 juli 2013 lager is 
dan het saldo ultimo 2012. Wij hebben in onze beleidsregels vastgelegd dat wij altijd alle teveel 
verleende bijstand terugvorderen. Dit is afhankelijk van de aflossingscapaciteit van een persoon, 
waarbij ook rekening gehouden dient te worden met de beslagvrije voet. 
 
Het saldo ultimo 2012 bedroeg € 1.176.339,92. Op peildatum 1 juli 2013 is het saldo van alle 
uitstaande vorderingen € 1.128.917,40, waarmee ten gevolge van een afboeking een duidelijke 
daling van € 47.422,52 in het bedrag van uitstaande vorderingen is te zien. Eveneens is door 
hoge ontvangsten in het 2e kwartaal 2013 het eindsaldo van alle vorderingen ten opzichte van 
het 1e kwartaal slechts met € 333,64 toegenomen.  
 


