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I nkomen 

Gemeentelijke taak 
Kern van de Wet werk en bijstand (WWB) is dat gemeenten financieel en 
inhoudelijk volledig verantwoordeli jk zijn voor de bijstandsuitkering en de 
terugkeer van werklozen in het arbeidsproces. 

Me t de invoering van de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening 
aan gemeenten (wet Buig) hebben gemeenten één budget voor de bekostiging 
van uitkeringen op grond van de WWB, de IOAW, de IOAZ en levensonderhoud 
voor startende ondernemers uit het Bbz 2004 gekregen. 

Bestandsontwikkeling 

Landelijke ontwikkeling 
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2013 toe 
met 30 duizend en kwam uit op 643 duizend personen. Dit blijkt uit de 
nieuwste cijfers van het CBS. 
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in maart met 3 
duizend toenam to t 380 duizend. 

Werkloosheid opnieuw flink gestegen 
De werkloosheid is in maart verder opgelopen en kwam uit op 8,1 procent. 
Drie maanden geleden was nog 7,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. 
In het eerste kwartaal van 2013 kwamen er gemiddeld 24 duizend werklozen 
per maand bij. 

De stijging in de afgelopen drie maanden was het sterkst bij 25- to t 45-jarigen. 
In die leeftijdsgroep kwamen er per maand gemiddeld 11 duizend werklozen 
bij. De werkloosheid onder 45-plussers nam per maand met 8 duizend toe, bij 
jongeren to t 25 jaar met 4 duizend. 

Daling aantal WW-uitkeringen in seizoengevoelige sectoren 
Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in maart 2013 met 0,8 procent. 
Onder 45-plussers was de toename bovengemiddeld terwi j l onder jongeren to t 
25 jaar het aantal uitkeringen licht daalde. Vooral in de sectoren handel en 
gezondheidszorg en welzijn was sprake van een stijging van het aantal lopende 
WW-uitkeringen. In seizoengevoelige sectoren, zoals landbouw, bouw en 
horeca nam het aantal uitkeringen echter af. 

In maart werden er 48 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 45 
duizend beëindigd. Er werden 22 duizend uitkeringen beëindigd vanwege 
werkhervatt ing, 20 procent meer dan in februari. Het aantal uitkeringen dat 
werd beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur is zowel 
t.o.v. een maand geleden als t.o.v. een jaar geleden toegenomen 

Ontwikkeling in Steenbergen 
Op 31-3-2013 ontvingen 245 klanten een bijstandsuitkering. Per 1 januari 2013 
waren dit nog 235 personen. De stijging doet zich eerst voor in het 1e kwartaal 
2013. Vorig jaar is het klantenaantal vrijwel stabiel gebleven. Alleen het aantal 
klanten ouder dan 27 jaar is toegenomen. Het aantal jongeren is ten opzichte 
van vorig jaar iets afgenomen. 
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Financieel 
Inkomen 
Op 28 september 2012 zijn via het Gemeenteloket (de site van het ministerie) 
de voorlopige budgetten 2013 voor de gebundelde uitkering op grond van de 
wet BUIG bekend gemaakt. 

Het voorlopige macrobudget 2013 voor de WWB bedraagt C 5.073,7 miljoen. 
Dit is opgebouwd uit een geraamd gemiddelde volume 2013 van 358,2 duizend 
uitkeringen en een geraamde gemiddelde prijs in 2013 van C 14.165. 

Volume 
Het geraamde gemiddelde volume 2013 van 358,2 duizend uitkeringen is als 
volgt opgebouwd. 

A. 'Realisaties' 2012 332,5 
B. Effecten rijksbeleid 8,3 
C. Effecten conjunctuur (incl. autonome correctie) 17,3 

Geraamd gemiddelde volume 2013 358,2 

Toelichting 
A. Basis voor de raming voor 2013 is het gerealiseerde volume in 2012. Op dit 

moment betreft dit nog een raming, mede op basis van de to t nu toe 
bekende realisaties en de voorspellingen van het CPB. 

B. Dit zijn de verwachte effecten van het rijksbeleid. Grootste effecten daarbij 
zijn: 

a. Vanwege een ombuiging op re-integratie wordt rekening gehouden 
met een weglek van 7,3 duizend naar de WWB. 

b. Vanwege de leeftijdsverhoging AOW zitten mensen langer in de 
bijstand. Hiervoor wordt rekening gehouden met 0,7 duizend meer 
mensen in de WWB. 

c. Beëindiging van de overgangsregeling WWIK met ingang van 
1 juli 2012 leidt ook in 2013 nog to t een weglek van 0,7 duizend naar 
de WWB. 

d. Overige effecten hebben betrekking op bestellingen die kleiner zijn 
dan 0,5 duizend uitkeringen. Deze hebben een saldo van -0,4 duizend 
uitkeringen. 

C. Effecten conjunctuur (17,3 duizend) 
" Het effect van de conjunctuur volgt uit de rekenregel van het CPB en 

de werkloosheidscijfers uit de Macro Economische Verkenning (MEV) 
2013. De verwachte oploop van de werkloosheid in 2012 en 2013 
werkt volgens deze rekenregel met 21,3 duizend door op het 
bijstandsvolume in 2013. 

" Hierop past het CPB een autonome correctie van -4 duizend toe in de 
raming voor 2013. 

" Per saldo bedraagt het conjunctuureffect 17,3 duizend. 

Prijs 
De raming van de gemiddelde prijs betreft een voorlopig inzicht. Bij de 
vaststelling van het nader voorlopige budget 2013 en het definitieve budget 
2013 zullen actuelere prijsgegevens worden gebruikt waarin de gerealiseerde 
prijs in 2012, effecten van rijksbeleid in het lopende jaar en de bijstelling voor 
loon-, prijs- en ongevoeligheid (lpo) worden verwerkt. 
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Budgetten per gemeente 
Uit de specificatie van de budgetten per gemeente blijkt dat het voorlopige 
budget voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de WWB, de IOAW, 
de IOAZ en Bbz levensonderhoud startende ondernemers is vastgesteld op 
C 3.054.847. 

Budget Inkomensdeel 

Voorlopige budget BUIG 2013 
2012 2013 

BUIG (Wwb 7 loaw 7 loaz 7 Bbz) C 2.972.857 C 3.054.847 

Het voorlopige budget 2013 ligt C 81.990 hoger dan het definitieve budget 
2012. 

Doelstelling en realisatie Inkomen 
Door de aanhoudende economische recessie is het klantenbestand het 
afgelopen kwartaal gestegen van 235 naar 245 klanten. Aan 
bijstandsuitkeringen is een bedrag ad C 773.119 verstrekt. De inkomsten uit 
terugvorderingen en verhaal bedragen C 10.039. 

Uitgaven wwb / ioaw - ioaz / bbz startende ondernemers (BUIG) 

Budget versus uitgaven 1 
budget 1e kwartaal uitgaven 1e kwartaal resultaat 

BUIG C 763.711,75 C 773.119,40 -C 9.407,65 

Inkomsten BUIG 

Invordering 1 
Ľ begroot 1 e kwartaal inkomsten 1 e kwartaal 

BUIG C 15.000,00 C 10.038,80 
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In onderstaande tabellen wordt weergegeven hoe het klantenbestand in de 
gemeente Steenbergen is opgebouwd. 

Klantenaantallen per maand 

• W w b 
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234 237 

232 232 

31-1 28-2 31-3 

Afbeelding 1 

Op 1 januari ontvingen 235 klanten een bijstandsuitkering. In tegenstelling to t 
vorig jaar toen het klantenbestand vri jwel stabiel is gebleven is het aantal 
personen met een bijstandsuitkering het eerste kwartaal gestegen met 10 
personen. 

Leeftijdsopbouw 
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Afbeelding 2 

12012 2013 
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Uit afbeelding 2 blijkt dat met uitzondering van de leeftijdscategorieën van 
18-26 bij alle andere leeftijdsgroepen een stijging van het aantal klanten heeft 
plaatsgevonden. 

113 

63 
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Werk 

Gemeentelijke taak 
De gemeente is op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) 
verantwoordeli jk voor de re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering, 
mensen met een uitkering op grond van Algemene nabestaandenwet en niet-
uitkeringsgerechtigden die bij het UWV staan geregistreerd als werkloze 
werkzoekenden. Gemeenten kunnen op basis van de Wet participatiebudget 
ook re-integratie instrumenten inzetten voor een brede doelgroep van 
iedereen van 18 jaar en ouder. 

Vanaf 2012 bezuinigt het Rijk op het participatiebudget, vooral op het geld 
voor re-integratie (het werkdeel) en Inburgering. Hierdoor zullen gemeenten in 
2014 nog maar een derde van dit participatiebudget to t hun beschikking 
hebben. 

Financieel 
Het participatiebudget 2013, het budget waaruit de inburgering, volwassenen¬
educatie en re-integratieactiviteiten worden betaald, is voor de gemeente 
Steenbergen is vastgesteld op een bedrag van C 426.380. 

Het budget Volwasseneneducatie wordt volledig verantwoord door de 
gemeente Steenbergen. 

Budget Participatie 

Participatiebudget 2013 
2012 2013 

Re-integratie C 327.580 C 368.409 
Inburgering C 46.295 C 29.771 
Volwasseneneducatie C 155.219 C 28.200 
Participatie totaal 529.094 e 426.380 

Het re-integratiebudget (onderdeel van het Participatiebudget) is vastgesteld 
op een bedrag van C 368.409. Dit betekent ten opzichte van het budget 2012 
een verhoging van C 40.829. 
De budgetten voor Inburgering en educatie zijn neerwaarts bijgesteld met een 
bedrag van C 16.524 respectievelijk C 127.019. 

Doelstelling en realisatie Werk 
Indien het participatiebudget niet volledig is besteed, word t op grond van 
artikel 4 van de Wet participatiebudget het niet-bestede deel teruggevorderd. 
In artikel 12 van het Besluit participatiebudget is geregeld dat in de situatie van 
een budgetoverschot maximaal 25^. van het voor dat jaar toegekende 
participatiebudget kan worden gereserveerd voor besteding aan 
participatievoorzieningen in het volgende jaar. De voorziening in de gemeente 
Steenbergen bedroeg ult imo 2012 C 5.633. 
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Met inachtneming van de meeneemregeling dient minimaal een bedrag ad 
C 304.268 en maximaal C 403.813 te worden besteed aan uitstroom 
bevorderende re-integratieactiviteiten, en inburgering. De meeneemregeling is 
bedoeld om langlopende meerjarige verplichtingen op te vangen. 

Participatie 

Begroting versus uitgaven 2013 over 1 kwartaal 
min. te besteden max. te besteden realisatie 

Re-integratie C 70.484,99 C 93.510,55 C 32.609,53 
Inburgering C 5.582,06 C 7.442,75 C 6.681,41 
Totaal C 76.067,05 C 100.953,30 C 39.290,94 

Over het eerste kwartaal 2013 is een bedrag van C 39.290,94 gerealiseerd. 
Deze onderschrijding wordt mede veroorzaakt omdat aan de Stichting 
Samenwerken nog geen betalingen zijn verricht. 
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Zorg 

Gemeentelijke taak 
Het gemeenteli jk armoedebeleid bestaat uit de individuele bijzondere bijstand, 
de langdurigheidstoeslag, de categoriale bijzondere bijstand participatie 
schoolgaande kinderen en de minimaregeling. 

Financieel 
Individuele bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met doorgaans een 
laag inkomen, die weinig of geen eigen vermogen hebben en die door 
bijzondere omstandigheden bepaalde kosten hebben gemaakt die ze niet 
kunnen voldoen. 

De categoriale bijzondere bijstand participatie schoolgaande kinderen is 
bedoeld om de deelname aan de samenleving door schoolgaande kinderen te 
vergroten. 

Tot de doelgroep van de langdurigheidstoeslag behoren personen van 21 jaar 
en ouder doch jonger dan 65 jaar, die langdurig een laag inkomen hebben, 
geen in aanmerking te nemen vermogen en geen uitzicht hebben op 
inkomensverbetering. 

Budget Minimabeleid 

Budget Minimabeleid 
2012 2013 

Bijzondere bijstand 236.601 e 164.520 
Participatie schoolgaande kinderen 0 e 0 
Langdurigheidstoeslag e 0 e 0 
Minimaregeling e 0 e 0 
Schuldhulpverlening e 0 e 91.113 
Totaal 236.601 e 255.633 

Er is geen apart budget begroot voor Participatie schoolgaande kinderen, 
Langdurigheidstoeslag en Minimaregeling. Deze kosten worden ten laste 
gebracht van het budget minimabeleid. 

Het afgelopen kwartaal is in totaal e 69.348,91 aan de minima in de gemeente 
Steenbergen verstrekt. De inkomsten uit terugvorderingen bijzondere bijstand 
bedragen over deze periode e 5.123,61. 
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Doelstelling en realisatie Bijzondere bijstand 
Bijzondere bijstand 

Budget versus uitgaven 2013 
budget 1e kwartaal uitgaven 1e kwartaal resultaat 

Bijzondere Bijstand C 41.130,00 C 27.388,34 C 13.741,66 
Participatie schoolg. kind. C 0,00 C 6.450,00 -C 6.450,00 
Langdurigheidstoeslag C 0,00 C 10.602,00 -C 10.602,00 
Totaal e 41.130,00 e 44.440,34 -e 3.310,34 

Uit bovenstaande tabel blijkt een overschrijding op de Bijzondere bijstand van 
in totaal C 3.310,34. De overschrijding wordt mede veroorzaakt door een forse 
toename in de bijstandskosten voor bewindvoering. Deze kosten bedroegen 
het eerste kwartaal C 11.383,41. Ter vergelijking; over heel 2012 is een bedrag 
aan bewindvoeringskosten verstrekt van C 18.500,12. 

Inkomsten Bijzondere bijstand 

Invordering 1 e kwartaal 2013 1 
begroot invordering 

Debiteurenontvangsten bijzondere bijstand C 10.000,00 C 5.123,61 

Doelstelling en realisatie Minimabeleid 
De Minimaregeling is bedoeld voor kosten van deelname aan sociaal-culturele 
activiteiten, zoals: lidmaatschappen f contributies van jeugd- sport- en 
ontspanningsverenigingen; abonnementen f entree van bibliotheek, zwembad, 
theater, concert, museum, bioscoop; cursusgelden voor onderwijs en vorming; 
activiteiten op gebied van maatschappelijk welzijn; kosten van schoolreisjes, 
pretparken en excursies. Voor deze sociaal-culturele activiteiten geldt een 
bijdrage van maximaal C 150,00 per persoon f lid van een huishouden in een 
kalenderjaar. Voor schoolgaande kinderen geldt op grond van de verordening 
deelname maatschappelijke participatie eenzelfde bedrag. 

Minimabeleid 

Budget versus uitgaven 2013 
budget 1e kwartaal uitgaven 1e kwartaal resultaat 

Minimaregeling C 0,00 C 4.691,74 -C 4.691,74 
Schuldhulpverlening C 22.778,25 C 20.216,83 C 2.561,42 
Totaal e 22.778,25 e 24.908,57 -e 2.130,32 

Op de uitgaven Sociaal culturele bijdrage is een overschrijding gerealiseerd van 
C 4.692 omdat voor deze kosten geen apart bedrag in de begroting is 
opgenomen. 

Aantallen 

Minimabeleid kengetallen 1 e kwartaal 2013 
2013 

Aantal aanvragen bijzondere bijstand 74 
Aantal aanvragen langdurigheidstoeslag 28 
Aantal aanvragen deelname maatschappelijke participatie kinderen 27 
Aantal aanvragen Minimaregeling 35 
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