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Inkomen 
_______________________________________________________________________ 

 

 

Gemeentelijke taak 
 

Kern van de Wet werk en bijstand (WWB) is dat gemeenten financieel en 

inhoudelijk volledig verantwoordelijk zijn voor bijstandsuitkeringen en de 

terugkeer van werklozen in het arbeidsproces. 

 

Met 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 

Het aantal werklozen is in september voor de vijfde maand op rij gedaald. Het 

aantal werklozen nam af met 4 duizend ten opzichte van augustus, opnieuw 

waren er meer mensen aan het werk. In september was 8 procent van de 

beroepsbevolking werkloos. 

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in september met 11 

duizend is afgenomen tot 420 duizend. Alleen onder 55-plussers nam het 

aantal WW-uitkeringen niet af. 

 

Minder werklozen, meer werkenden 

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in september uit 

op 628 duizend personen. Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden 

met gemiddeld 10 duizend per maand afgenomen. De werkzame 

beroepsbevolking, personen die twaalf uur of meer per week werken, is in die 

periode evenveel gestegen als de werkloze beroepsbevolking is gedaald. De 

werkzame beroepsbevolking kromp in het eerste kwartaal van dit jaar door 

baanverlies nog sterk met gemiddeld 18 duizend personen per maand. Sinds 

april groeit de werkzame beroepsbevolking; er zijn meer mensen aan het werk. 

 

Werkloosheid daalt het snelst bij mannen 

In de afgelopen vijf maanden daalde de werkloosheid met bijna 60 duizend 

personen. Het aantal werklozen daalde onder mannen, met 37 duizend, sterker 

dan bij vrouwen. Bij mannen nam het aantal werkenden minder hard toe dan 

de werkloosheid afnam. Dit betekent dat minder mannen actief zijn op de 

arbeidsmarkt. Bij vrouwen steeg het aantal werkenden juist sneller dan de 

werkloosheid daalde. 

 

Opnieuw minder WW-uitkeringen 

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in september af met 2,4 procent tot 

420 duizend. In september vorig jaar bleef het aantal uitkeringen nog vrijwel 

gelijk aan dat van augustus. In alle leeftijdsklassen, met uitzondering van de 55-

plussers, daalde het aantal uitkeringen in september. Vergeleken met een jaar 

geleden nam het aantal uitkeringen toe met bijna 5 procent. Het aantal 

uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar nam vergeleken met een jaar geleden af 

met 15,8 procent. Ook in de leeftijdsklasse 25-45 jaar lag het aantal uitkeringen 
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onder het niveau van een jaar geleden. Aan 45-plussers verstrekte UWV juist 

meer uitkeringen dan vorig jaar. 

 

In september vooral minder WW-uitkeringen bouw en onderwijs 

Vanuit vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen in september, 

vergeleken met de maand ervoor, af. De grootste daling deed zich voor in de 

bouwnijverheid en het onderwijs. Het aantal uitkeringen vanuit de sectoren 

openbaar bestuur en zorg en welzijn ligt in september dit jaar met 

respectievelijk 18,6 procent en 17,8 procent flink boven het niveau van 

september vorig jaar. Alleen de sectoren bouwnijverheid en onderwijs tellen 

september dit jaar minder uitkeringen dan vorig jaar. 

 

Ontwikkeling in Steenbergen 

Op 30 september 2014 ontvingen 333 klanten een bijstandsuitkering. Per  

30 september 2013 waren dit nog 268 personen. Een stijging van het 

klantenbestand met 65 personen.  

 

Ten opzichte van vorig jaar is het aantal klanten in de leeftijdscategorie 49-64 

het sterkst toegenomen. De meeste klanten, 41% van het totaal aantal klanten, 

zijn ouder dan 49 jaar. Van de 83 nieuwe klanten dit jaar is in 44 gevallen de 

bijstand toegekend aan een man. In 39 gevallen is de bijstand voor 

levensonderhoud verstrekt aan een vrouw.  

 

 

Financieel 
 

Inkomen 

Op 29 september 2014 zijn via het Gemeenteloket (de site van het ministerie) 

de definitieve budgetten 2014 voor de gebundelde uitkering op grond van de 

Wet buig bekend gemaakt.  

 

Het macrobudget voor de gebundelde uitkering wordt jaarlijks in september 

van het budgetjaar definitief vastgesteld. Hieronder wordt het definitieve 

macrobudget voor 2014 toegelicht. 

 

Budgetten 2014 

Onderstaande tabel geeft de omvang per deelbudget weer van het 

macrobudget voor 2014 voor respectievelijk voorlopig en definitief. Tevens 

geeft deze tabel het verschil aan tussen het voorlopig budget 2014 en het 

definitief budget 2014. Het betreft hier geheel BUIG. 

 

Voorlopig en definitief budget 4 i  iljoe e  euro’s  
 

Budgetten 2014 

 voorlopig budget definitief budget verschil 

WWB €  5.969,1 €  5.468,7 - €  500,4 

IOAW €  204,7 €  213,0   €  8,3 

IOAZ €  24,6 €  25,2   €  0,6 

Bbz 2004 (starters) €  28,4 €  29,5   €  1,1 

Totaal €  6.226,8 €  5.736,4 - €  490,3 

 

Va  het a ro udget ordt € 6,9 miljoen gereserveerd in verband met de in 

2014 uit te keren meerjarige en incidentele aanvullende uitkeringen. 

 

De neerwaartse bijstelling wordt veroorzaakt door de neerwaartse bijstelling 

van de werkloosheidsraming van het CPB. 

 



 5 

 

 

 

 

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 nader is vastgesteld 

op € 3.704.324. 

 

 

Budget Inkomensdeel 
 

Definitief budget BUIG 2014 

 2013 2014 

Buig       (WWB / IOAW / IOAZ / BBZ) €  3.364.789 €  3.704.324 

 

 

Het definitieve budget 2014 ligt € 339.535 hoger dan het definitieve budget 

2013. 

 

 

 

 

Doelstelling en realisatie Inkomen 
 

Door de aanhoudende economische recessie is het klantenbestand dit jaar 

gestegen van 289 naar 333 klanten.  Aan bijstandsuitkeringen is een bedrag ad 

€ 3.504.846 verstrekt. De inkomsten uit terugvorderingen en verhaal bedragen 

€ 84.841. 

 

 

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

Budget versus uitgaven 

 budget 3
e
 kwartaal uitgaven 3

e
 kwartaal resultaat 

BUIG  €  2.846.841,59 €  3.504.846,15  -€  658.004,56 

 

 

Inkomsten BUIG 
 

Invordering 3
e
 kwartaal 

 begroot inkomsten 

BUIG  €  38.625,00  €  84.840,50 

 

 

 

Het budget BUIG is het eerste driekwart jaar overschreden met een bedrag van  

€ 658.005. Bij een gelijkblijvend uitkeringenbestand zal de gemeente 

Steenbergen aan het einde van het jaar dan ook geconfronteerd worden met 

een overschrijding van ruim  € 800.000.  

 

In beginsel kan elke gemeente die een tekort heeft van meer dan 10% op het 

budget als bedoeld in artikel 69 van de WWB onder voorwaarden een beroep 

doen op de Incidentele aanvullende uitkering (IAU). 

De toekenning van een incidentele aanvullende uitkering gebeurt niet 

automatisch, maar uitsluitend op verzoek van het college van burgemeester en 

wethouders en nadat is vastgesteld dat aan alle geldende eisen wordt voldaan. 
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In onderstaande tabellen wordt weergegeven hoe het klantenbestand in de 

gemeente Steenbergen is opgebouwd. 

 

 

Klantenaantallen per maand 

 
 

Afbeelding 1 
 

 

 

 

 Op 1 januari 2014 ontvingen 289 klanten een bijstandsuitkering. Gedurende de 

afgelopen maanden is dit aantal toegenomen met 44 personen. 

 

 

Leeftijdsopbouw 

 
 

Afbeelding 2 
 

 

 

Uit afbeelding 2 blijkt dat bij alle leeftijdscategorieën sprake is van een stijging 

van het aantal klanten. Het aantal klanten in de leeftijdscategorie 49-64 is het 

sterkst toegenomen. 
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Werk 
_______________________________________________________________________ 

 

 

Gemeentelijke taak 
 

De gemeente is op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) 

verantwoordelijk voor de re-integratie van personen met een 

bijstandsuitkering, personen met een uitkering op grond van Algemene 

nabestaandenwet en niet-uitkeringsgerechtigden die bij het UWV staan 

geregistreerd als werkloos 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 tot hun beschikking 

hebben. 

 

 

Financieel 
 

Het participatiebudget 2014, het budget waaruit de inburgering, volwassenen-

educatie en re-integratieactiviteiten worden betaald, is voor de gemeente 

Steenbergen vastgesteld op ee  edrag a   € 384.818. 

 

Het budget volwasseneneducatie wordt volledig verantwoord door de 

gemeente Steenbergen. 

 

 

Budget Participatie 
 

Participatiebudget  2014 

 2013 2014 

Re-integratie €  370.705 €  344.816 

Inburgering €  29.771 €  0 

Volwasseneneducatie €  28.237 €  40.002 

Participatie totaal €  428.713 €  384.818 

 

Het re-integratiebudget (onderdeel van het participatiebudget) is vastgesteld 

op ee  edrag a  € 344.816. Dit betekent ten opzichte van het budget 2013 

een verlaging a  € 25.889. 

Het budget voor educatie is verhoogd met een bedrag van € 11.765. Vanaf 

2014 zijn er geen middelen voor inburgering meer beschikbaar. 

 

 

Doelstelling en realisatie Werk 
 

Indien het participatiebudget niet volledig is besteed, wordt 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 ultimo 2013 € 100.102 (inclusief incidentele baten 2014). 
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Met inachtneming van de meeneemregeling dient minimaal een bedrag ad  

€ 358.714 e  axi aal € 444.917 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 2014 (3
e
 kwartaal) 

 min. te besteden max. te besteden realisatie 

Re-integratie €       269.035,25 €  333.688,25 €  175.167,31 

Totaal €       269.035,25 €  333.688,25 €  175.167,31 

 

 

Tot en met het derde kwartaal 2014 is ee  edrag a  € 175.167 gerealiseerd. 

De ISD blijft hiermee weliswaar beneden het minimaal te besteden bedrag 

maar daar staat tegenover dat er og ee  erpli hti g door ereke i g ast 
perso eel  ope staat a  € 125.000. 
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Zorg 
_______________________________________________________________________ 

 

 

Gemeentelijke taak 
 

Het gemeentelijk armoedebeleid bestaat uit de individuele bijzondere bijstand, 

de langdurigheidstoeslag, de collectieve zorgverzekering, de categoriale 

bijzondere bijstand participatie schoolgaande kinderen en de 

minimaregelingen. 

 

 

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 de pensioengerechtigde leeftijd, die langdurig een 

laag inkomen hebben, geen in aanmerking te nemen vermogen en geen 

uitzicht hebben op inkomensverbetering. 

 

Inwoners van Steenbergen die moeten rondkomen van een minimum inkomen 

kunnen gebruik maken van een collectieve ziektekostenverzekering. De 

regeling biedt een aanzienlijk financieel voordeel ten opzichte van de 

individuele contracten als gevolg van de bedongen kortingen. De regeling is 

opengesteld voor bijstandsgerechtigden en overige minima met een inkomen 

tot 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm. 

 

 

Budget Minimabeleid 
 

Budget Minimabeleid 

 2013 2014 

Bijzondere bijstand €  164.520 €  125.000 

Participatie schoolgaande kinderen €  0 €  0 

Langdurigheidstoeslag €  0 €  18.520 

Minimaregeling €  0 €  20.000 

Collectieve ziektekostenverzekering €  0 €  6.000 

Schuldhulpverlening €  91.113 €  90.000 

Totaal €  255.633 €  259.520 

 

Er is geen apart budget begroot voor participatie schoolgaande kinderen. Deze 

kosten worden ten laste gebracht van het budget minimabeleid. 

 

In de afgelopen 9 maanden is in totaal € 272.256 aan de minima in de 

gemeente Steenbergen verstrekt. De inkomsten uit terugvorderingen 

bijzondere bijstand bedragen over deze periode € 18.538.  
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Doelstelling en realisatie Bijzondere bijstand 
 

    

Bijzondere bijstand  
 

Budget versus uitgaven 2014 (3
e
 kwartaal) 

 budget uitgaven resultaat 

Bijzondere Bijstand €  93.750,00 €  152.907,70 -€  59.157,70 

Participatie schoolg. kind. €  0,00 €  16.500,00 -€   16.500,00 

Langdurigheidstoeslag €  13.890,00 €  28.601,00 -€   14.711,00 

Collectieve Ziektekostenverz €   4.500,00 €  3.155,55 €   1.344,45 

Totaal €  112.140,00 €  201.164,25 -€  89.024,25 

   

Uit bovenstaande tabel blijkt, een overschrijding op de bijzondere bijstand van 

in totaal € 89.024,25. De overschrijding wordt mede veroorzaakt door de hoge 

bijstandskosten voor bewindvoering (€ 49.316) en kosten inrichting/huisraad  

(€ 40.057).  

   

 

Inkomsten Bijzondere bijstand 
 

Invordering  2014 (3
e
 kwartaal) 

 begroot invordering 

Debiteurenontvangsten bijzondere bijstand €  30.000,00 €  18.537,53 

 

 

 

Doelstelling en realisatie Minimabeleid 
 

De Minimaregeling is bedoeld voor kosten van deelname aan sociaal-culturele 

activiteiten, zoals:  lidmaatschappen / contributies van jeugd- sport- en 

ontspanningsverenigingen; abonnementen / 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 

ijdrage a  axi aal € 5 ,  per persoo  / lid a  ee  huishouden in een 

kalenderjaar. Voor schoolgaande kinderen geldt op grond van de verordening 

deelname maatschappelijke participatie eenzelfde bedrag. 

 

De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken 

meer mensen in financiële problemen en veranderen aard en omvang van de 

schulden. Schuldhulpverlening wordt hierdoor complexer, terwijl de uitvoering 

vaak beter kan en gemeenten de komende jaren over minder middelen 

beschikken. Zij staan voor de uitdaging om meer te doen met minder. Reden 

genoeg om schuldhulpverlening effectiever te maken. Tegen deze achtergrond 

is de wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht geworden. De wet 

o s hrijft at  ge ee te  oete  realisere , aar iet hoe : het laat de 
vaststelling en de uitvoering van lokaal beleid over aan gemeenten. Zij zijn 

regisseur van het beleid en bepalen met ketenpartners wie welke rol heeft in 

de uitvoering. 

 

Minimabeleid 
 

Budget versus uitgaven 2014 (3
e
 kwartaal) 

 budget uitgaven resultaat 

Sociaal Culturele Bijdrage €  15.000,00 €  25.737,21 -€  10.737,21 

Wet op de Lijkbezorging €  0,00 €  2.050,00 -€  2.050,00 

Schuldhulpverlening €  67.500,00 €  43.304,88 €  24.195,12 



 11 

Totaal €  82.500,00 €  71.092,09 €  11.407,91  

 

Op de minimaregeling Sociaal culturele bijdrage  is een overschrijding 

gerealiseerd a  € 12.787. Schuldhulpverlening sluit af met een positief saldo 

a  € 24.195.  

 

 

Aantallen 
 

Minimabeleid kengetallen 2014 (3
e
 kwartaal) 

 2014 

Aantal aanvragen bijzondere bijstand  230 

Aantal aanvragen langdurigheidstoeslag  88 

Aantal aanvragen deelname maatschappelijke participatie kinderen  61  

Aantal aanvragen minimaregeling  118 

 

   

Aantallen 
 

Schuldhulpverlening kengetallen 2014 

 1
e
 + 2

e
 kwartaal 3

e
 kwartaal 

Aantal aanvragen schuldhulpverlening 56 31 

Aantal reële aanvragen doorgestuurd naar GKB 22 11 

   

Managementinformatie GKB 1
e
 + 2

e
 kwartaal 3

e
 kwartaal 

Saneringskrediet 3 2 

Schuldbemiddeling  6 1 

Hercontroles 0 0 

Nieuwe aanvragen Budgetbeheer basis * 3 1 

Nieuwe aanvragen Budgetbeheer plus * 0 0 

Nieuwe aanvragen Budgetbeheer totaal * 1 0 

Aantal aanvragen persoonlijke lening 0 2 

Aantal verklaringen WSNP 6 4 

Totaal 19 10 

 * zie onderstaande beschrijving van dit product  

 

Budgetbeheer Basis. 

Het door de Kredietbank West-Brabant beheren van een persoonlijke rekening. 

Daarop worden (voldoende) inkomsten van de klant gestort. Van die rekening 

worden de huur, de energiekosten (gas, water, elektriciteit) premie 

zorgverzekering en, indien van toepassing, de aflossing van een door de 

Kredietbank West-Brabant verstrekt krediet voldaan. Daarna wordt het restant 

volledig per bank aan de klant doorbetaald. Ook ingeval er een besluit is 

genomen tot opname in Budgetbeheer Plus of Budgetbeheer Totaal - de twee 

andere, zwaardere vormen van budgetbeheer – start de opname altijd met 

Budgetbeheer Basis.  

 

Budgetbeheer Plus. 

Het door de Kredietbank West-Brabant beheren van een persoonlijke rekening. 

Daarop worden (voldoende) inkomsten van de klant gestort. Van die rekening 

worden de huur, de energiekosten (gas, water, elektriciteit) premie 

zorgverzekering en, indien van toepassing, de aflossing van een door de 

Kredietbank West-Brabant verstrekt krediet voldaan. Tot zover is er sprake van 

Budgetbeheer Basis, zie de betreffende productbeschrijving. Daarnaast is er 

nog ruimte voor maximaal 3 inhoudingen of reserveringen, aan te reiken door 

de begeleid(st)er, c.q. begeleidend instelling. Als laatste wordt het restant 

volledig per bank/giro aan de klant doorbetaald.   

 

Budgetbeheer Totaal. 
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Het door de Kredietbank West-Brabant beheren van een persoonlijke rekening. 

Daarop worden alle inkomsten van de klant gestort. Van die rekening worden 

alle inhoudingen, genoemd bij Budgetbeheer Basis, gedaan. Ook vinden al de 

(maximaal 3) inhoudingen of reserveringen plaats zoals genoemd bij 

Budgetbeheer Plus. Daarnaast vindt een onbeperkt aantal inhoudingen en 

reserveringen plaats, aan te reiken door de begeleid(st)er, c.q. begeleidende 

instelling. Als laatste wordt er een door de begeleid(st)er in overleg met de 

klant te bepalen bedrag aan leefgeld aan de klant doorbetaald. Dat kan giraal 

of speciaal op een door de Kredietbank West-Brabant uitgegeven bankpas.  
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