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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  de  bijstandsuitkering  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 
In de afgelopen 12 maanden is het aantal personen met betaald werk met 109 
duizend  toegenomen.  Er  zijn  vooral meer  vrouwen  aan het werk  gegaan.  In 
dezelfde  periode  daalde  de  werkloosheid  van  7,4  naar  6,9  procent  van  de 
beroepsbevolking. Daarmee waren er in juni 611 duizend mensen van 15 tot 75 
jaar werkloos.  Gemiddeld  over  de  afgelopen  drie maanden  nam  het  aantal 
werkenden met 8 duizend per maand toe. Het aantal werklozen daalde  in die 
periode met gemiddeld 5 duizend per maand. 
 
Opnieuw daling WW‐uitkeringen  
Voor de vijfde maand op rij nam het aantal lopende WW‐uitkeringen bij UWV 
af.  Halverwege  2015  komt  het  aantal  lopende WW‐uitkeringen  uit  op  410 
duizend, dat is 6 duizend minder dan in mei. Ten opzichte van een jaar geleden 
telt UWV ruim 20 duizend lopende uitkeringen minder. 
 
Twee derde heeft betaald werk 
In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75  jaar.  In  juni had 65,4 
procent van hen betaald werk. Dat  zijn 8,3 miljoen mensen. Bijna de helft  is 
deeltijder.  In het  eerste  kwartaal  van  2015  gold  dit  voor  27 procent  van  de 
mannen en 75 procent van de vrouwen. 
Afgelopen maand waren  in  totaal 611 duizend mensen werkloos:  zij hadden 
geen baan, maar waren wel beschikbaar voor en op zoek naar werk. De overige 
3,8 miljoen mensen van 15 tot 75  jaar vallen onder de niet‐beroepsbevolking: 
deze groep had ook geen baan, maar was daar niet voor beschikbaar of niet 
naar op zoek. 
 
85 duizend meer vrouwen aan het werk dan jaar geleden 
Vergeleken met juni 2014 is het aantal werkende vrouwen toegenomen met 85 
duizend, tot ruim 3,8 miljoen. De meest recente cijfers over het eerste kwartaal 
van 2015 laten zien dat er vooral meer vrouwen werken in de pedagogische en 
bedrijfseconomische en administratieve beroepen. 
 
Minder nieuwe WW‐uitkeringen aan mannen dan vorig jaar 
In de  eerste helft  van dit  jaar werden door UWV  289 duizend nieuwe WW‐
uitkeringen verstrekt, bijna 15 duizend minder dan in de eerste helft van 2014. 
De  daling  van  het  aantal  nieuwe  uitkeringen  komt  vrijwel  volledig  voor 
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rekening van de mannen. Sectoren waar mannen de overhand hebben  lieten 
dan ook de  sterkste  afname  zien  van het  aantal nieuwe WW‐uitkeringen dit 
jaar. 
 
 
Ontwikkeling in Steenbergen 
Op  30  juni  2015  ontvingen  358  klanten  een  bijstandsuitkering.  Op  
30 juni 2014 waren dit 330 personen. Een stijging van het klantenbestand in de 
gemeente Steenbergen met 28 personen.  
 
Ten  opzichte  van  vorig  jaar  is  het  aantal  klanten  in  de  leeftijdscategorie   
18‐26 het sterkst toegenomen (een stijging van 23%). De meeste klanten, 43% 
van het totaal aantal klanten, zijn ouder dan 49 jaar.  
 
In  onderstaande  tabellen wordt weergegeven  hoe  het  klantenbestand  in  de 
gemeente Steenbergen is opgebouwd. 

 
 

Klantenaantallen per maand

 

Afbeelding 1 
 

 
  
Uit afbeelding 2 blijkt dat 153 klanten ouder zijn dan 49  jaar. 80 Van de 153 
klanten is vrouw. Dit is 52%.  
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Financieel 
 

Inkomen 
Er  zijn  drie  momenten  waarop  het  macrobudget  wordt  bijgesteld  en 
bekendgemaakt: 
 

September t‐1: bekendmaking van voorlopige budgetten op het gemeenteloket 
en met een beschikking.  
 

Voorjaar  jaar t: publicatie nader voorlopige budgetten op het gemeenteloket, 
niet met een beschikking. Het macrobudget kan wijzigen vanwege de loon‐ en 
prijsbijstelling, effecten  rijksbeleid, gemeentelijke  realisaties en conjuncturele 
ontwikkelingen. 
 

September  jaar  t:  bekendmaking  van  definitieve  budgetten  op  het 
gemeenteloket en met een beschikking.  In de definitieve budgetten worden, 
voor  zover daar  sprake van  is, de  laatste actuele ontwikkelingen  zoals nieuw 
rijksbeleid verwerkt. 
 
Budgetten 2015 
Onderstaande tabel geeft de bijstelling van het budget voor 2015 ten opzichte 
van het in september 2014 bekendgemaakte voorlopige macrobudget weer. 
 

Voorlopig en Nader voorlopig budget 2015 (in miljoenen euro’s) 
 

Budgetten 2015 
  voorlopig budget  nader voorlopig  verschil 

Participatiewet  €    5.217,1  €    5.240,8   €    23,8 

IOAW  €    239,7  €    257,2   €    17,5 

IOAZ  €    25,6  €    27,8   €    2,0 

Bbz 2004 (starters)  €    29,5  €    31,4   €    1,9 

Totaal  €    5.512,0  €    5.557,2   €    45,2 

 
Van het macrobudget wordt € 24,7 miljoen gereserveerd in verband met de in 
2014 uit te keren meerjarige en incidentele aanvullende uitkeringen. 
 
De raming kan nog wijzigen op grond van gewijzigde  inzichten  in conjunctuur, 
realisaties,  Rijksbeleid  en  loon‐  en  prijsontwikkeling.  Hierover  zullen 
gemeenten  geïnformeerd  worden  bij  de  definitieve  toekenning  van  de 
budgetten in september 2015. 
 
Budgetten per gemeente 
Uit  de  specificatie  van  de  budgetten  per  gemeente  blijkt  dat  het  nader 
voorlopige  (gecorrigeerde)  budget  voor  de  bekostiging  van  uitkeringen  op 
grond  van  de  Participatiewet,  de  IOAW,  de  IOAZ  en  Bbz  levensonderhoud 
startende ondernemers nader is vastgesteld op € 3.792.259. 
 

Budget Inkomensdeel 
 

Nader voorlopig budget BUIG 2015
  2014  2015 

BUIG  (PW / IOAW / IOAZ / BBZ)  €    3.704.324  €    3.792.259 

Loonkostensubsidie (structureel) *  €  € 
 

* De Participatiewet biedt een nieuw instrument: een structurele loonkostensubsidie voor mensen met een 
arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Deze loonkostensubsidie kan tijdelijk of  
voor een langere periode worden ingezet. De hoogte van de loonkostensubsidie overbrugt het verschilt tussen de 
verdiencapaciteit en het WML en bedraagt nooit meer dan 70% van het WML. Waar de werknemer meer dan WML 
ontvangt, betaalt de werkgever het verschil tussen het WML en het (cao‐)loon. De middelen voor de inzet van dit 
instrument loonkostensubsidie worden beschikbaar gesteld via het inkomensdeel (de BUIG). 

 

Het  Nader  voorlopig  budget  2015  ligt  €  87.935  hoger  dan  het  definitieve 
budget 2014. 



  6

Doelstelling en realisatie Inkomen 
 
Het  klantenbestand  van  de  gemeente  Steenbergen  is  het  afgelopen  jaar 
gestegen van 330 naar 358. klanten.  Aan bijstandsuitkeringen is een bedrag ad 
€  2.586.304,41  verstrekt.  De  inkomsten  uit  terugvorderingen  en  verhaal 
bedragen € 103.060,37. 

 
 
Uitgaven Participatiewet / ioaw ‐ ioaz / bbz startende ondernemers  (BUIG) 
 

Budget versus uitgaven 2015
  budget 1e halfjaar  uitgaven 1e halfjaar  resultaat 

BUIG  €    2.036.583,54  €    2.586.304,41  ‐€    549.720,87 

Loonkostensubsidie   €  €  € 

 
 
Inkomsten Participatiewet 
 

Invordering  
  begroot  Inkomsten 

BUIG  €    63.236,00   €    103.060,37 

 
 

Het budget BUIG  is de afgelopen zes maanden overschreden met een bedrag 
van € 446.660,50 (uitgaven minus inkomsten). 
 

 
     
    Prognose BUIG 

In onderstaande  tabel wordt een voorspelling gedaan met betrekking  tot het 
resultaat  BUIG  2015.  Bij  de  prognose  is  geen  rekening  gehouden  met  de 
effecten  als  gevolg  van  de  afschaffing  van  de  alleenstaande  oudernorm,  de 
invoering  van  de  kostendelersnorm  en  een  verdere  stijging  van  het 
klantenbestand. 

     
 
Forecast 
 

BUIG 
  1e kwartaal  2e kwartaal  3e kwartaal  4e kwartaal  totaal 

begroot  €  877.838  €  1.158.746  €    877.838  €    877.838  €   3.792.259 

uitgaven  €     1.164.184  €  1.422.121  €  1.182.657  €  1.182.657  €       4.951.618 

verschil  ‐€       286.346  ‐€      263.375  ‐€      304.819  ‐€      304.819  ‐€   1.159.359 

 
De prognose van de uitgaven over het 3e en 4e kwartaal  is gebaseerd op de 
gemiddelde uitgaven over het eerste halfjaar (excl. vakantietoeslag). 
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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.  
 
In  het  kader  van  de  decentralisaties  is  met  ingang  van  1‐1‐2015  de  Wet 
participatiebudget  ingetrokken. De participatiemiddelen en de middelen voor 
de WSW worden voortaan via een integratie‐uitkering Sociaal domein van het 
gemeentefonds aan de gemeenten toegekend. 
 
De middelen van de  integratie‐uitkering Sociaal domein, zullen na drie  jaar  in 
de algemene uitkering van het gemeentefonds worden opgenomen, tenzij dit 
om verdeel‐technische  redenen niet mogelijk blijkt.  In de  integratie‐uitkering 
Sociaal  domein  zijn  tevens  de  middelen  voor  de  WMO  en  de  Jeugdzorg 
opgenomen. De middelen van de  integratie‐uitkering Sociaal domein zijn voor 
de gemeente geheel vrij besteedbaar voor alle gemeentelijke taken. 
 
Voor het onderdeel van de educatiemiddelen van het Participatiebudget is een 
nieuwe  specifieke  uitkering  van  het  ministerie  van  OCW  voor  zgn. 
contactgemeenten  van  kracht  geworden. Na  evaluatie wordt  bezien of  deze 
middelen ook in het gemeentefonds kunnen worden opgenomen. 
 
 

Financieel 
 

In de meicirculaire gemeentefonds 2015  is de gemeente   over de omvang en 
de verdeling van de algemene uitkering, de integratie‐uitkeringen ‐ inclusief die 
voor het sociaal domein ‐ en de decentralisatie‐uitkeringen geïnformeerd. 
 
 

Budget Participatie 
 

Participatiebudget  2015 
  2014  2015 

Re‐integratie  €    346.822  €    253.603,91 

Garantiebanen  €    0  €    66.326,00 

Beschut werk  €    0  €    6.606,00 

Inburgering  €    0  €    0,00 

Participatie totaal  €    346.822  €    326.535,91 

 
 
Het  re‐integratiebudget  is  vastgesteld  op  een  bedrag  van  €  326.536.  Dit 
betekent ten opzichte van het budget 2014 een verlaging van € 20.287. 
Vanaf  2014  worden  er  geen  middelen  voor  inburgering  meer  beschikbaar 
gesteld. 
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Doelstelling en realisatie Werk 
 
Indien  het  participatiebudget  niet  volledig was  besteed, werd  op  grond  van 
artikel 4 van de Wet participatiebudget het niet‐bestede deel teruggevorderd. 
In artikel 12 van het Besluit participatiebudget was geregeld dat  in de situatie 
van  een  budgetoverschot maximaal  25%  van  het  voor  dat  jaar  toegekende 
participatiebudget  kon  worden  gereserveerd  voor  besteding  aan 
participatievoorzieningen in het volgende jaar.  
 
In  2015  is  de  meeneemregeling  vervallen.  Indien  er,  afhankelijk  van  de 
resultaten in 2014, middelen over blijven dan worden deze in 2015 ingezet ten 
behoeve van de uitvoering van de Participatiewet. 
 
De gemeente Steenbergen heeft over 2014 geen voorziening opgebouwd. 
 

Participatie 
 

Budget versus uitgaven 2015
  budget 1e halfjaar  uitgaven 1e halfjaar  resultaat 

Re‐integratie  €    126.801,96  €    126.403,62  €    398,33 

Garantiebanen  €    33.163,00  €    0,00  €    33.163,00 

Beschut werk  €    3.303,00  €    0,00  €    3.303,00 

Inburgering  €    0,00  €    0,00  €    0,00 

Participatie totaal  €    163.267,96  €    126.403,62  €    36.864,34 

 
 
De  afgelopen  zes maanden  is  een  bedrag  van  €  126.403,62  uitgegeven  aan 
participatievoorzieningen.  In  verband  hiermee  wordt  het  eerste  halfjaar 
afgesloten met een financieel overschot van €  36.864,34. Hierbij moet worden 
aangetekend  dat  nog  geen  garantiebanen  zijn  gerealiseerd  (begroot  dit  jaar  
€  66.326)  en  dat  ten  behoeve  van  de  post  “vast  personeel”  nog  geen 
doorbelasting heeft plaatsgevonden. 
 
 
 
Bestandsontwikkeling 
In onderstaande tabel  wordt de bestandsontwikkeling  weergegeven van de 
diverse groepen binnen de regeling Participatiewet. 

 
 
Overzicht in‐ en uitstroom 1e halfjaar 2015 
 

Participatiewet  beginstand  instroom  uitstroom  eindstand 

Bbz renteloze lening starter  2  0  1  1 

Bijstand personen 18‐65 jaar  295  74  54  315 

Bijstand personen in inrichting  3  0  1  2 

Ioaw  32  11  7  36 

Ioaz  1  0  0  1 

Krediethypotheek  4  0  1  3 

Totaal  337  85  64  358 

 
 
 
Participatieladder 
 Bij activering van bijstandscliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
is  uitstroom  naar werk  vaak  niet  in  één  keer mogelijk. Om  de mate waarin 
mensen  participeren  te  bepalen  is  de  participatieladder  ontwikkeld.  De 
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participatieladder geeft de mate van participatie weer in een aantal treden van 
‘geïsoleerd’ tot en met ‘betaald werk'. 
 
525 Personen die afgelopen 12 maanden een uitkering hebben ontvangen zijn 
een of meerdere treden gestegen op de participatieladder. Dit  is 13% van het 
bestand. 
 
 
ESF project 
In september 2014  is het ESF project “Iedereen doet mee” van start gegaan. 
Doelstelling  van  het  project  is  om  samen  met  de  WVS‐groep  de  jeugd‐
werkloosheid  terug  te dringen en arbeidsinpassing  te realiseren voor mensen 
met  een  grote  afstand  tot  de  arbeidsmarkt.  Voor  2015  is  aan  uitgaven  een 
bedrag begroot van   € 88.600. Omdat (nog) geen facturen zijn ontvangen ten 
behoeve van dit project zijn in 2015 geen kosten gemaakt. 
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Zorg 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Gemeentelijke taak 
 

Het gemeentelijk armoedebeleid bestaat uit de individuele bijzondere bijstand, 
de  Inkomenstoeslag,  de  categoriale  bijzondere  bijstand  participatie 
schoolgaande kinderen en de sociaal culturele bijdrage. 
 
 

Financieel 
 

Om  armoede‐  en  schuldenproblematiek  tegen  te  gaan  hebben  gemeenten 
meer financiële armslag gekregen. Het kabinet heeft voor de intensivering van 
het armoede‐ en  schuldenbeleid extra middelen  ter beschikking gesteld. Het 
grootste deel van deze middelen gaat naar gemeenten. Dit  jaar gaat het om  
€ 70 miljoen en vanaf 2015 om € 90 miljoen per jaar.  
De middelen worden  niet  geoormerkt  om  beperking  van  de mogelijkheden 
voor maatwerk en extra uitvoeringslasten te voorkomen. 
 
 

Budget Armoedebeleid 
 

Budget Armoedebeleid 
  2014  2015 

Bijzondere bijstand  €    125.000  €    200.300 

Collectieve ziektekostenverzekering  €    6.000  €    7.000 

Inkomenstoeslag  €    18.520  €    41.000 

Wet op de lijkbezorging  €    0  €    0 

Participatie schoolgaande kinderen  €    0  €    0 

Minimaregeling  €    20.000  €    40.000 

Schuldhulpverlening  €    90.000  €    90.000 

Totaal  €     259.520  €    378.300 

 
 
In de  afgelopen  zes maanden  is  in  totaal € 229.568,70 aan de minima  in de 
gemeente  Steenbergen  verstrekt.  De  inkomsten  uit  terugvorderingen 
bijzondere bijstand bedragen over deze periode € 25.017,58. 
 

 
 

Doelstelling en realisatie Armoedebeleid 
 

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. 
 
Mensen  met  een  chronische  ziekte  of  een  handicap  hebben  vaak  extra 
zorgkosten door hun aandoening. Zij konden daarvoor een compensatie krijgen 
via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de 
regeling  Compensatie  eigen  risico  (CER).  Het  Rijk  heeft  de  Wtcg  en  CER 
afgeschaft. Om de minima onder de groep chronisch zieken en gehandicapten 
te compenseren heeft de gemeente besloten om naast de reguliere collectieve 
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ziektekostenverzekering  een nieuwe    ziektekostenverzekering  aan  te  bieden. 
De  nieuwe  verzekering  dekt  de meeste  kosten  die  voorheen  door  de Wtcg 
werden gecompenseerd. Ook het “eigen risico” is meeverzekerd. 
 
Tot de doelgroep  van de  inkomenstoeslag 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. 
 

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) regelt wat er moet gebeuren als iemand komt 
te overlijden. In artikel 21 van de Wlb staat dat de gemeente de plicht heeft om 
de uitvaart  te verzorgen als er  iemand binnen de gemeentegrenzen  komt  te 
overlijden  van  wie  geen  nabestaanden  bekend  zijn  of  waarvan  de 
nabestaanden niet in staat zijn de uitvaart te betalen. 
 
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 
bijdrage van maximaal € 150,00 per persoon /  lid van een huishouden  in een 
kalenderjaar. Voor schoolgaande kinderen geldt op grond van de verordening 
deelname maatschappelijke participatie eenzelfde bedrag. 
 
Een  belemmering  bij  arbeidsparticipatie  zijn  (problematische)  schulden. 
Daarom  is het van groot belang om  (problematische) schulden  te voorkomen 
of op te  lossen. Hiervoor zijn schuldenaren en schuldeisers  in de eerste plaats 
zelf  verantwoordelijk. Als mensen  toch hulp nodig hebben,  kunnen  zij bij de 
gemeente terecht voor schuldhulpverlening. 
 
 

Armoedebeleid 
 

Budget versus uitgaven 2015
  budget 1e halfjaar  uitgaven 1e halfjaar  resultaat 

Bijzondere Bijstand  €    100.150,00  €    150.214,77  ‐€    50.064,77 

Collectieve ziektekostenverz  €    3.500,00  €    3.342,50  €     157,50 

Inkomenstoeslag  €    20.500,00  €    14.394,00  €     6.106,00 

Wet op de lijkbezorging  €    0,00  €    2.050,00  ‐€    2.050,00 

Participatie schoolg. kind.  €    0,00  €    25.000,00  ‐€     25.000,00 

Minimaregeling  €    20.000,00  €    3.945,65  €    16.054,35 

Schuldhulpverlening  €    45.000,00  €     30.621,78  €     14.378,22 

Totaal  €    189.150,00  €     229.568,70  ‐€     40.418,70 

     
 
Inkomsten Bijzondere bijstand 
 

Invordering  2015 
  begroot  invordering 

Debiteurenontvangsten bijzondere bijstand  €    15.250,00  €     25.017,58 

 
 

In  het  kader  van  het  armoedebeleid  is  tot  en  met  het  tweede  kwartaal  
€  40.418,70  meer  uitgegeven  dan  begroot.  De  overschrijding  wordt  mede 
veroorzaakt door de hoge bijstandskosten  voor bewindvoering  (€ 49.438) en 
kosten inrichting/huisraad (€ 33.837).  
 
 



  12

Aantallen 
 

Minimabeleid kengetallen 1e halfjaar 2015
  2015 

Aantal aanvragen bijzondere bijstand    192 

Aantal aanvragen inkomenstoeslag    60 

Aantal aanvragen deelname maatschappelijke participatie kinderen    41 

Aantal aanvragen Minimaregeling    38 

Aantal aanvragen Studietoeslag    2 

 
Aantallen 
 

Schuldhulpverlening kengetallen 1e halfjaar 2015
  1e kwartaal  2e kwartaal 

Aantal aanvragen schuldhulpverlening  26  17 

Aantal reële aanvragen doorgestuurd naar GKB  8  14 

     

Managementinformatie GKB  1e kwartaal  2e kwartaal 

Saneringskrediet  2  2 

Schuldbemiddeling   1  1 

Hercontroles  0  0 

Nieuwe aanvragen Budgetbeheer basis *  1  0 

Nieuwe aanvragen Budgetbeheer plus *  0  0 

Nieuwe aanvragen Budgetbeheer totaal *  1  1 

Aantal aanvragen persoonlijke lening  2  0 

Aantal verklaringen WSNP  5  5 

Totaal  11  9 
 * 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) ziekenfondspremie 
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) ziekenfondspremie 
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. 
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.  begeleidend 
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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Handhaving 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Gemeentelijke taak 
 

Onder handhaving worden alle activiteiten  verstaan die erop gericht  zijn dat 
regels worden nageleefd. In het geval van de WWB gaat het erom dat misbruik 
en oneigenlijk gebruik van de bijstand zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
 

 

Doelstelling en realisatie Handhaving 
 

Het uiteindelijke doel van hoogwaardig handhaven is dat (potentiële) klanten 
de wet‐ en regelgeving uit zichzelf naleven. 
De kans dat mensen zich spontaan aan wet en regels houden, wordt groter als 
zij: 

 goed en tijdig geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten in de 
bijstand:  

 de regels, en de controlepraktijk die daaruit voortvloeit, accepteren;  
 de pakkans bij overtreding als hoog ervaren;  
 voldoende worden afgeschrikt door opgelegde én uitgevoerde 

sancties. 
 
 
Maatregelen 
 

Maatregelen en boetes  
  2014  2015 

Totaal aantal maatregelen  12  3 

Totaal aantal boetes  19  34 

 
 
Per 1 januari 2013 is de wet boete en maatregelen van kracht geworden. 
Schending  inlichtingenplicht  was  voor  1‐1‐13  een  maatregelwaardige 
gedraging. Vanaf 1‐1‐13 is dit een boetewaardige gedraging.  
 
 
In het eerste halfjaar   2014 zijn 19 bezwaarschriften ontvangen.  In 2015  is dit 
aantal   gestegen naar 25. Het aantal gegrondverklaringen  is  ten opzichte van 
vorig jaar met 7 toegenomen. 
  

 
Bezwaarschriften 
 

Ontvangen bezwaarschriften
  2014  2015 

Ingekomen bezwaarschriften    19    25 

Afgehandeld bezwaar gegrond    2    9 

Afgehandeld bezwaar ongegrond    0    5 

Afgehandeld bezwaar overig (ingetrokken, herzien enz.)    22    11 
 

Vanwege een softwarefout zijn gedurende het eerste half jaar 2014 geen afdoeningscodes geregistreerd. Het betreft in 
totaal 29 bezwaarschriften die nu zijn toegevoegd aan de afhandelingscode “overig”.  
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Sociale Recherche 
 

Fraudeonderzoeken 
  2014  2015 

Aantal nieuwe fraudeonderzoeken  10  13 

Aantal afgewerkte zaken  9  11 

 
 De  onderzoeken  van  de  Sociale  Recherche  hebben  aan  schadelastbeperking 
een  bedrag  opgeleverd  van  €  39.275  (besparing  bijstandskosten  inclusief 
vakantietoeslag).  
 
Poortwachter 
Alle  activiteiten  gericht  op  preventie  kunnen  gerekend  worden  tot  de 
zogenaamde  ‘poortwachtersfunctie',  dat  wil  zeggen  het  bewaken  van  de 
toegang tot de bijstand en de controle op het recht op bijstand bij het ‘zittende 
bestand'. 
 
Ondanks  de  toename  van  het  klantenbestand  is  een  “poortwachter” 
gerealiseerd van 45%.  
 
Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid 
Op 1  januari 2013  is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW‐
wetgeving  in werking getreden. Door deze nieuwe wet moeten UWV, SVB en 
de gemeenten hogere boetes geven aan mensen die  zich niet aan de  regels 
van hun uitkering houden. 
 
Wat houden de strengere straffen in? 
Bij het overtreden van de uitkeringsregels moet de klant het teveel ontvangen 
geld volledig terugbetalen. Daar bovenop krijgt hij hetzelfde bedrag als boete. 
Als de klant binnen vijf  jaar opnieuw een overtreding maakt wordt de boete 
nog  hoger,  namelijk  150%.  Daarnaast  kan  de  gemeente  na  de  tweede 
overtreding  de  boete  gedurende maximaal  drie maanden met  de  uitkering 
verrekenen.  
 
Geen recht op schuldhulpverlening 
De terugvordering en de boete die de klant moet betalen als hij de regels heeft 
overtreden hebben financiële gevolgen. De schuld moet helemaal terugbetaald 
worden. Daarnaast worden de schulden die door het overtreden van regels zijn 
ontstaan in principe uitgesloten van schuldhulpverlening. 
 
Het afgelopen jaar zijn 34 bestuurlijke boetes in onderzoek genomen. 
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Ontwikkelingen 
 
 
Collectieve ziektekostenverzekering 
Mensen  met  een  chronische  ziekte  of  een  handicap  hebben  vaak  extra 
zorgkosten door hun aandoening. Zij konden daarvoor een compensatie krijgen 
via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de 
regeling  Compensatie  eigen  risico  (CER).  Het  Rijk  heeft  de  Wtcg  en  CER 
afgeschaft. Om de minima onder de groep chronisch zieken en gehandicapten 
te compenseren heeft de gemeente besloten om naast de reguliere collectieve 
ziektekostenverzekering  een nieuwe    ziektekostenverzekering  aan  te  bieden. 
De  nieuwe  verzekering  dekt  de meeste  kosten  die  voorheen  door  de Wtcg 
werden gecompenseerd. Ook het “eigen risico” is meeverzekerd. 
 
 


