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Geachte leden van de raad,

Vorig jaarjuni informeerden wij u per brief over het tekort in 2017 op het budget 
voor bekostiging van bijstandsuitkeringen het BUlG-budgetl en ons voornemen 
een aanvraag in te dienen voor een uitkering op grond van de vangnetregeling 
Participatiewet. Op basis van de prognose over de eerste vier maanden spraken we 

tevens de verwachting uit dat er een gerede kans bestond dat we in 2018 opnieuw 

geconfronteerd zouden worden met een substantieel tekort. Bij de aansluitende 
bespreking in de vergadering van 9 juli 2018 gaf uw raad aan in de toekomst graag 

eerder geïnformeerd te worden over mogelijke tekorten en de maatregelen die het 

college treft om die tekorten te reduceren. Met deze brief geven we hier invulling 

aan.

Wel een tekort in 2018, maar geen aanspraak op vangnetregeling 
Sinds kort beschikken we over de definitieve cijfers over de bijstandskosten in 2018.

Weliswaar is opnieuw sprake van een tekort, maar dat is met aanmerkelijk 

geringer dan het tekort van in 2017. Het tekort blijft bovendien, gezien het 

eigen risico van binnen het beschikbare budget. We komen daardoor niet in 

aanmerking voor een vangnetuitkering, noch zijn we verplicht aanvullende 
maatregelen te nemen om te komen tot een tekortreductie.

Leiderdorp vormt hiermee overigens geen uitzondering. Waar voor 2017 nog 79%

van de gemeenten een tekort op het BUlG-budget had en 59% een beroep deed op 

de vangnetregelingz,is voor het merendeel het tij inmiddels gekeerd. De aanpassing 

door het rijk van de raming van het bijstandsbudget voor 2018 heeft daar een 

1 Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten. Het betreft de 

uitkeringen op grond van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers de Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (lOAZ) en het Besluit 

bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)
2 Het totale tekort van gemeenten in 2017 bedroeg 6 276 miljoen. Op gemeente na zijn 

alle aanvragen gehonoreerd 
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positieve invloed op. Zo wordt de groei van het klantenbestand door de extra 
instroom van statushouders nu direct in het bijstandsbudget verwerkt. Als gevolg 
daarvan hoeven gemeenten de uitkeringslasten van statushouders in het jaar van 
instroom niet langer zelf te dragen. Bij de raming gaat het rijk voorts uit van een 
hoger bestandsvolurne dan het Centraal Planbureau Desondanks constateert 
Divosa dat de onzekerheid over de ramingen blijft bestaan, aangezien niet alle 
factoren die daarop van invloed zijn in de aanpassingen zijn meegenomen3.

Continu kritische verbeteracties 
We blijven in samenspraak met de gemeente Leiden kijken naar mogelijkheden om 
de effectiviteit van bestaande instrumenten te vergroten en waar wenselijk nieuwe 
instrumenten te introduceren. Twee voorbeelden uit 2018:

de uitvoering van de diverse zelfstandigenregelingen loaz en daarmee 
samenhangende dienstverlening) is per 1 januari 2019 neergelegd bij het 
Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam;
DZB is in 2018 gestart met praktijkleren. Met praktijkleren doen leerlingen 
uit het MBO aan de hand van concrete werkopdrachten praktische kennis 
en vaardigheden op binnen een bedrijf.

Het CPB meldt in zijn recente concept Centraal Economisch Plan 2019 een flinke 
afkoeling van de economie, van in 2017 naar in 2019. Aan de daling van de 
werkloosheid komt eveneens een einde. Het CPB voorziet dat de werkloosheid licht 
toeneemt van in 2018 naar in 20204.Mede in dit licht zullen wij ook de 
komende jaren onze inspanningen blijven voortzetten.

Hoo achtend,burgizmeester en wethouders,

L.M.NDriessen-la en 
burgemeester 

3 Bron: Divosa, Factsheet Bijstandsbudget 2017, 13 februari 2019 
cPB, concept cEP 2019,15 maart 2019 


