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MAU-verbeterplan

Geachte leden van de raad,
Op 31 maart 2014 informeerden wij u over onze aanvraag in het kader van de lvleerjarige
Aanvullende Uitkering (MAU), als gevolg van het jaarlijkse tekort dat de gemeente heeft op
het WWB lnkomensdeel. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van
zaken en informeren wij u over het verbeterplan dat wij op korte termijn zullen indienen bij het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Besluit op MAU-aanvraag
ln opdracht van het ministerie is onderzoek gedaan naar de uitwerking van het objectief
verdeelmodel in de specifieke situatie voor Leiderdorp (APE) en de mogelijke oorzaken van
het meerjarige tekort (inspectie SZW). Op 26 augustus liet het ministerie weten dat uit deze
onderzoeken is gebleken dat in Leiderdorp sprake is van een beperkte verdeelstoornis. Het
tekort is deels verklaarbaar vanuit deze verdeelstoornis, maar deels ook uit het beleid, de
uitvoering en sturing van de gemeente. Op grond van deze uitkomst dient de gemeente een
verbeterplan op te stellen, waarin zij aangeeft op welke wijze het tekort dat niet het gevolg is
van een verdeelstoornis in een periode van drie jaar is weggewerkt.

Verbeterplan
De afgelopen periode is in samenwerking met de uitvoeringsorganisatie in Leiden en SP71
gewerkt aan dit verbeterplan. Mogelijke maatregelen zijn geïnventariseerd, waarbij mede is
gekeken naar de effectiviteit in relatie tot de opbrengst en eventuele bijkomende kosten. Alle
relevante onderdelen van het proces zijn daarbij onder de loep genomen: instroom, uitstroom,
handhaving, fraude, terugvordering en verhaal. De gevolgen van de maatregelen voor het
bestaande beleid hebben we eveneens gewogen. Op grond van de inventarisatie hebben wij
een voorlopige lijst opgesteld die we op korte termijn verwachten te kunnen bespreken met
in
het ministerie. Deze lijst is als bijlage bijgevoegd. De voorgestelde maatregelen laten reeds
2015 een stevige reductie van het tekort zien. Onze aanname is wel dat het economisch
herstel en de daling van de werkloosheid doorzetten.
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Gevolgen nieuwe objectieve verdeelrnodeí
Recentelijk maakte het ministerie van SZW , op basis van het per 2015 in werking tredende
nieuwe objectieve verdeelmodel, het rijksbudget voor 2015 bekend. De hoogte hiervan is van
invloed op de omvang van de benodigde maatregelen. Ondanks de voorzichtigheid die we in
de afgelopen maanden hierover betraohtten, blijkt het nieuwe verdeelmodel voor Leiderdorp
gunstig uit te pakken. Ten opzichte van 2014 ontvangen wij circa 6 440.000 meer. Daar past
wel een kanttekening bij, aangezien een deel van de stijging samenhangt met de instroom
van klanten die voorheen onder de Wajong en Wsw vielen en nu onder werking van de
Participatievvet komen te vallen. Niettemin resulteert de toename van het rijksbudget in een
substantiële vermindering van het geprognostioeerde tekort tot ongeveer lš 200.000 (zonder
aanvullende maatregelen).

Bekostiging maatregelen
Het merendeel van de voorgestelde maatregelen kan binnen het bestaande budget worden
gerealiseerd, deels door het leggen van andere accenten, deels door verschuivingen. Een
beperkt aantal maatregelen vergt een extra financiële inzet. Een voorbeeld daarvan is het
project Baanbrekend, dat zich richt op klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, die
relatief snel naar werk en uit de uitkering zijn te begeleiden. De dekking zoeken wij primair in
de 2,5% besparing op de gemeentelijke reservering eigen risico (zie onderstaand). Met het
inzetten van deze ruimte voorkomen we dat we het participatiebudget moeten aanwenden
voor een doelgroep die wij in het beleidsplan Participatiewet juist een lagere prioriteit
toekennen.
Hoogte MA U-uitkering
De hoogte van de MAU-uitkering is gelijk aan het feitelijk tekort in een jaar, verminderd met
het totaal van de aan de gemeente opgelegde (verlaagde) eigen bijdrage. ln geval van
Leiderdorp gaat het om 7,5%, een verlaging van 2,5%. Met het reduceren van het tekort daalt
ook de MAU-uitkering. Zodra het tekort lager uitvalt dan 7,5% is de MAlJ~uitkering feitelijk nul.
Het directe voordeel zit dan vooral in de lagere gemeentelijke kosten voor het lnkomensdeel
WWB ten opzichte van de voorgaande jaren.

Rol' van de raad
Een voorwaarde voor de definitieve toekenning van de MAU is dat ook uw raad instemt met
(de maatregelen in) het verbeterplan. Dat mag achteraf. Zoals het er nu naar uitziet zullen wij
het definitieve verbeterplan in december 2014 of januari 2015 aan uw raad voorleggen.
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Inleiding
te komen
Om in aanmerking
het
2014 tot en met 2016
bereiken is in samenwerking
maatregelen geïnventariseerd
inschatting gemaakt van de
uitgaan dat het economisch
van het aantal
terugdringen
voortvloeiende groei van de
invloed gering
gemeentelijke
-

,

r

f

van
zal in een periode van drie jaar
voor de MAU-uitkering
Om
dit
te
weggewerkt.
verwachte tekort geheel moeten zijn
mogelijke
aantal
met de gemeente Leiden en SP71 een
en op hun merites bekeken. Daarbij is een realistische
waarbij we ervan
te verwachten resultaten en opbrengsten,
herstel doorzet. Immers, de belangrijkste factor bij het
mensen in de bijstand is de economische groei en de daaruit
Dit is bij uitstek een onderdeel waar de
werkgelegenheid.
is.
--

2015 treedt een nieuw objectief verdeelmodei in werking:
Met ingang van kalenderjaar
het multi~niveaumodel van het SCP. Onlangs ontvingen wij van het ministerie van SZW
het voorlopige budget dat op basis van het verdeelmodel voor Leiderdorp in 2015 ter
hoger (+ 6 440.000) dan het budget dat wij op
beschikking komt. Dat ligt aanmerkelijk
is wel dat een deel van de stijging valt te verklaren
Kanttekening
dit moment ontvangen.
door een additionele bijdrage ten behoeve van de klanten die voorheen onder de Wsw en
komen te vallen. Dit resulteert
Wajong vielen en nu onder werking van de Participatiewet
aanvullende maatregelen,
zonder
tekort,
geprognosticeerde
het
van
in een vermindering
zullen de benodigde
tekort
verwachte
dan
Eager
dit
Door
2016.
en
tot E 199.000 in 2015
aannamen.
aanvankelijk
we
dan
zijn
kostbaar
en
maatregelen minder ingrijpend

Additionele maatregelen om tekort terug te brengen
dat
op te nemen in het verbeterplan
Het voorstel is om onderstaande acht maatregelen
De
MAU.
voor
de
te
komen
aanmerking
moet worden opgesteicl om definitief in
genoemde maatregelen zijn niet alleen haalbaar en realistisch, maar leveren feitelijk
reeds in 2015 terug te
zoals het er nu naar uitziet
voldoende op om het tekort
brengen naar (vrijwel) nul.
-

~

1.

te
door als uitgangspunt
Verdere aanscherping
Inzet van het Leids JA-project.
terug
definitie
per
hebben,
hanteren dat jongeren die recht op studiefinanciering
van de
tot vermindering
Dit leidt (preventief)
worden geleid naar het onderwijs.
5
jongeren.
totaal
dan wel (actief) tot extra uitstroom van jaarlijks in
instroom,
Gemiddelde opbrengst per jaar: 6 400001.

2.

Bij de re-integratie

per 2015 de focus leggen op het project Baanbrekend (ook
tussen
bekend als Leidse kracht, powered by Randstad), waarbij in samenwerking
geholpen,
DZB/RL en Randstad bijstandsgerechtigden aan (tijdelijk) werk worden
waar nodig met de inzet van (een in hoogte beperkte) loonkostensubsidie. Gezien
het feit dat dit mensen betreft met een korte afstand tot de arbeidsmarkt is de
overigens dat het merendeel zonder loonkostensubsidie aan de slag
verwachting
van
kan. Een traject duurt maximaal 12 weken. Randstad werkt met een target
Met een jaarlijkse instroom van 30 klanten uit
circa 30% succesvolle trajecten.
Opbrengst is
van circa 9 uitkeringen.
vermindering
een
Leiderdorp leidt dit tot
traject,
succesvol
per
12.000
E
circa
bedragen
Kosten
gemiddeld 6272.000.
eventuele
(inclusief
trajecten
niet~succesvolle
de
inbegrepen de kosten voor
is van de vastgestelde
waarvan de hoogte o.m. afhankelijk
loonkostensubsidie,
108.000. Dekking van
6
derhalve
trajecten
Voor negen succesvolle
loonwaarde).
de gemeentelijke
op
besparing
de
bij
wordt primair gezocht
de trajectkosten
a
circa E 127.000).
7,5%
en
10%
tussen
eigen risico (2015, verschil
reservering

in juli, een
ander
een
eeniniebruari,
maar
uitkering op jaarbasis,

Uitstroom zal gedurende het gehele jaar plaatsvinden (bijvoorbeeld de
volledige
derde in oktober). Om die reden is de opbrengst niet gelijk aan een
uitkering
per
8.000
62
gemiddeld
met
wordt gerekend
1

'i
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Kanttekening:
Baanbrekend richt zich op de mensen met een redelijke potentie,
die een extra zetje nodig hebben. Dat kan kneilen met de voorgestelde keuzes in
het beleidsplan Participatiewet,
dat zich richt op de groepen met een loonwaarde
van 20-80% met arbeidspotentie.
Om die reden is het voorstel het reguliere
hiertoe niet in te zetten, maar gebruik te maken van
Participatiebudget
bovenstaande ruimte.
3.

Inzetten van extra Casemanagement
in kader van regionaal ESF-project Holland
Rijnland, waarmee meer inzet gegenereerd wordt. Omdat het casernanagers
betreft die nu in het Participatiecentrum
zitten, moeten we wel rekening houden
met additionele kosten. Die zijn echter (grotendeels)
te dekken binnen de ruimte
van 2,5%, die we ook bij punt 2 noemen. Leidt tot stopzetting
van 10 uitkeringen.
Opbrengst per jaar gemiddeld 6 80.000.

4.

Aanjagen van VSO&PR02-scholen,
zodat ze voor goede stagepiekken en
intensieve stagebegeleiding
zorgen. Daardoor vermindert de kans dat jongeren
met een arbeidsbeperking
een beroep doen op de bijstand dan wel
loonkostensubsidie vanuit het inkomensdeel. Valt binnen het zelfde regionale ESFproject als 3. Dit leidt tot vermindering
instroom met gemiddeld 2 personen.
Gemiddelde opbrengst: 6:216.000.

S. Gebruik

maken van informatie uit Klant in Beeld, waardoor gerichter
huisbezoeken kunnen plaatsvinden.
Zal leiden tot een hogere terugvordering
of
tot stopzetting
van de uitkering. Extra opbrengst van 6 10.000 euro per jaar
(terugvordering)
en stopzetting
van twee uitkeringen. Totaal opbrengst derhalve
E 26.000 per jaar.

6.

7.

intensivering
fraudebestrijding
door middel van koppelen l3SN~nummers PGB's
vanuit Wmo aan uitkeringenbestand.
Het betreft mensen met een uitkering die
met inzet van PGB-gelden werk verrichten, waarvan ze de inkomsten niet
opgeven. Leidt tot stopzetting
van twee uitkeringen en terugvordering
van
gemiddeld 6 10.000. Totale opbrengst derhalve 6 26.000.

Strikter

uitvoeringsbeleid
Opbrengst

één uitkering.
8.

fraudebestrijding.

Leidt tot vermindering

van gemiddeld

is E 8.000.

In het kader van de decentralisaties op het gebied van werk, zorg en jeugd zal de
nadruk sterker komen te liggen op preventie en een integrale aanpak (op grond
van één plan, één gezin, één regisseur). Problematische situaties worden hierdoor
eerder gesignaleerd en adequater aangepakt. Daarmee voorkomen we meer dan
voorheen dat situaties escaleren. Hoewel de effecten van de aanpak lastig zijn in
te schatten, zal het leiden tot een besparing op de kosten. Een deel van die
besparing valt te herleiden tot het domein werk. Opbrengst: PM.

Hoewel we uitgaan van een realistische raming houden we er binnen het verbeterplan
rekening mee dat niet alle maatregelen zullen resulteren in de verwachte opbrengsten.
Om die reden is een post onvoorzien opgenomen van 6 69.000 in zowel 2015 als
2016.
In het resumerend overzicht (zie onder) zijn we er tevens van uitgegaan dat we
reeds in
2014 de additionele maatregelen
kunnen opstarten.
Het tekort neemt daarmee af tot
circa ti 349.000 (= ca. 7,5%). We moeten dit echter onder enig voorbehoud bezien
en
ons niet op voorhand rijk rekenen.

2

VSO/Pro staat voor Voortgezet

Speciaal

Onderwijs/Praktijkonderwijs
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Rísico's
Indien Leiderdorp haar aanvraag voor de MAU niet doorzet, verspeelt ze tevens het recht
op een uitkering op de grond van de IAU. Dit blijkt uit informatie op de website van de
en van Berenschot. Andere gevolgen lijken er niet te zijn. Navraag
toetsingscommissie
dit. Om te bepalen in hoeverre we dit risico feitelijk lopen is
bevestigt
bij het ministerie
of we voldoen aan de voorwaarden voor een IAU-aanvraag.
bezien
te
het van belang om
is je risico gelijk aan nul. Een voorwaarde om in
voldoet,
aan
niet
Immers, als je daar
het gemeentelijk tekort in het betreffende jaar
dat
IAU
is
de
te komen voor
aanmerking
prognose
03,5% zonder maatregelen, circa 7,5% met
de
groter is dan 10%. Op basis van
risico dat we in theorie zouden lopen
potentiële
Het
blijven we daar binnen.
maatregelen)
is dus
van de MAlJ~aanvraag)
stopzetten
(het
bij het niet indienen van een verbeterplan
situaties daargelaten.
afwezig, uitzonderlijke

Geinventariseerde maar niet opgenomen maatregelen
De volgende maatregelen zijn om verschillende redenen afgevallen.

Vaak is de beoogde
In
inspanning.
te
leveren
de
tot
verhouding
opbrengst zeer gering en staat deze niet in
toegestaan
is
wettelijk
of
het
een enkel geval zijn er tevens vraagtekens bij de vraag

(rentedragende
1.

vorderingen).

waarvan de debiteur
van zogenaamde `rode' bijstandsvorderingen
De invordering
uitbesteed. Er
worden
pay
in het buitenland verblijft kan op basis van no cure no
van de
totaalbedrag
Het
zijn in Leiderdorp 12 debiteuren als rood aangemerkt.
op
maar
plaatsvinden,
moet nog
ë 28.800. Aanbesteding
bedraagt
vorderingen
per
provisie
offerte bedraagt de gevraagde
basis van een reeds ontvangen
ongeveer 50%. De incassokosten van circa 15% zijn voor
succesvolle invordering
gestort
vordering
rekening van de klant. Momenteel wordt standaard 70% van de
een
deel
kan
30%
in onvoorzien. Zodra het gelncasseerde bedrag hoger ligt dan
Si5A~
Het
gedekt.
vrljvallen, waaruit de provisie kan worden
voorziening
van de

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 8

Z/14/007014/13398

resultaat
resultaat

verbetert met het deel dat je laat vrijvallen
is derhalve beperkt en indirect.

uit onvoorzien.

Positief

2.

Extra inzetten op schuldhulpverlening.
Leidt niet direct tot een opbrengst, maar
een meer preventieve
aanpak moet op de lange termijn tot minder instroom
leiden. Het hebben van schulden werkt immers belemmerend bij het vinden van
werk.

3.

Het rentedragend
maken van vorderingen.
De achterstand is evenwel niet heel
bij Leiderdorp,
in ieder geval niet bij Verhaal. Terugvordering
is in het
systeem lastiger te zien en zal nog worden bekeken. Daarnaast zou je rente in
rekening kunnen bij het ontstaan van de vordering. Stel dat de terugvordering
op
1 november wordt opgelegd over de periode t/m mei dan zou je wellicht over de
periode juni t/m oktober wettelijke rente (=3%) kunnen rekenen. Er wordt nu
uitgezocht of dit ook mag van de wet. Daarnaast zijn er wel wat beren op de weg.
Als een klant naar draagkracht 6 SO per maand kan aflossen, maar er komt een
belastingclaim,
dan heeft deze voorrang. De klant loopt dan achterstand op, maar
aangezien het uitgangspunt
draagkracht is, kan er over dit deel van de vertraging
geen rente worden gerekend. Voor dit deel moet de renteknop weer handmatig
uit worden gezet. Indien toegestaan
is de extra opbrengst gezien de omvang van
de vorderingen waarschijnlijk
gering.
groot

Lopende maatregelen
Op basis van ervaringen
en evaluaties is de uitvoeringsorganisatie
continu bezig met het
verbeteren en optimaliseren
van de organisatie,
processen en procedures. Behalve dat
deze zich richten op een efficiënte en effectieve uitvoering van de wettelijke tal-:en van de
gemeente
en een adequate en klantgerichte
dienstverlening hebben ze vanzelfsprekend
ook financiële gevolgen. Mede daarmee zijn de kosten te beheersen en is het streven de
uitvoering binnen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen uit te voeren. Het gaat
daarbij onder meer over het verwijzen
naar voorliggende voorzieningen,
het preventief
en repressief tegengaan van oneigenlijk gebruik (fraudebestrijding),
handhaving en
terugvordering,
en re~integratie en andere uitstroom-bevorderende
maatregelen.
Onderstaand een overzicht van deze lopende maatregelen,
inclusief
waar mogelijk
de
(voorlopige) effecten ervan. De genoemde maatregelen
zijn opgenomen in de MAU~
aanvraag die de gemeente op 31 maart 2014 bij het ministerie van SZW heeft ingediend.
-

1.

-

Instroornbeperkirig:
voortijdig schoolverlaters (RMC-regio HR): terugdringen
aantal schoolverlaters
zonder startkwalificatie via Jongerenloket;
Actieve poortwachtersfunctie,
inclusief wachttijd 4 weken voor jongeren en
digitale ondersteuning;
Participatiecentrum:
doorgeleiding van klanten naar P-centrum ten behoeve
van analyse. Aansluitend eenvoudige productie~ en inpakwerkzaamheden
-

-

-

gedurende

6 weken.

Resultaten: daling relatieve instroom van 82,9% in 2011 (121 van de 146
aanvragen),
via 63,0% in 2012 (80 van de 127) naar 50,9% in 2013 (85 van de
167). In 2014 tot en met week 26 is dit 57,9% (44 van de 76) (onder enig
voorbehoud, want berekening op basis verschillende bronnen).
,

2.

Uitstroornbevordering:
-

-

Participatiecentrum:

doorverwijzing t.b.v. ondersteuning en
(traject)begeleiding;
Opstapbaan voor klanten met een relatief geringe afstand tot de arbeidsmarkt.
Eerste drie maanden werk met behoud van uitkering en aansluitend tijdelijke

loonkostensubsidie;
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~

zijn bestemd voor klanten met een grote afstand tot de
Participatieplaatsen
Het betreft additionele werkplekken met behoud van uitkering.
arbeidsmarkt.

Resultaten: uitstroom naar werk of opleiding (en uit de uitkering)
2013 bedraagt 32. Aantal Opstapbanen bedraagt momenteel 6.

sinds zomer

en convenant bouwen en opleiden. is in Leiderdorp
Social return on investment
Dit heeft geleid tot
tot op heden slechts eenmaal toegepast bij een aanbesteding.
plaatsing van één persoon.
(tijdelijke)
Werktop op 10 februari
Actief arbeidsmarktbeleid en werkgeversdienstverlening.
2020. Voorts Zorgbanen
vóór
voor
doelgroep
banen
500
extra
afspraak
met
2014,
in de zorgsector.
banen
meer
tot
leiden
moet
dat
project
een
Holland Rijnland,
zal worden
banen
voortvloeiende
afspraken
beide
van
de
uit
Een beperkt deel
doelgroep.
de
uit
werkzoekenden
door Leiderdorpse
ingenomen

en sanctiebeieid. Een strakkere handhaving heeft geresulteerd in
bedragen van ca. ti 10.000 (2011: E 12.264; 2012: 6 12.173;
teruggevorderde
2013: 6 7.918). Hier valt wellicht nog verdere winst te halen.
Handhavings-

De afgelopen jaren heeft de aanpak van fraude slechts
Fraudebestrijding.
marginale resultaten gehad. In 2011 nul, in 2012 één en in 2013 vijf
fraudegevallen.

en verhaal. Het saldo is de afgelopen jaren licht toegenomen.
Terugvordering
kan positieve effecten hebben.
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