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N O T I T I E 

 
 
 
 
Aan algemeen bestuur 
Van Dagelijks bestuur 
Onderwerp Begrotingswijziging 2010-II 
Datum 1 juni 2010 
Ter besluitvorming 

 
 
Door de aanhoudende economische crisis en de daarbij behorende toename van het aantal 
bijstandsgerechtigden, stijgen de kosten van de uitkeringen tot ver boven de begroting. Op dit moment 
verwachten we dat er in 2010 geen grote toename van cliënten zal komen, maar dat het cliëntenaantal 
stabiliseert op het huidige niveau (750). Als blijkt dat bijvoorbeeld door het bereiken van de maximale 
duur WW toch veel cliënten zijn aangewezen op een bijstandsuitkering, zal dit leiden tot nog hogere 
uitgaven. In de 2e marap zullen we hier, indien noodzakelijk, op terugkomen. 
Het zal duidelijk zijn dat dit financiële gevolgen voor de gemeenten heeft. 
 
We verwachten dat de uitgaven van bijstandsverstrekking over 2010 € 10.000.000 zullen bedragen. 
Dat is gebaseerd op de uitgaven tot nu toe, het huidige cliëntenaantal én de verwachting dat dit in 
2010 vrijwel stabiel zal blijven. We hadden begroot uit te geven € 8.486.000, een overschrijding van 
€ 1.514.000. 
 
Tegenover hogere uitgaven staan hogere inkomsten. Het hogere macro bijstandsvolume (landelijke 
aantal bijstandsgerechtigden) kan ervoor zorgen dat de budgetten worden aangepast. De definitieve 
budgetten worden in september vastgesteld aan de hand van de voorspellingen van het CPB. Het 
budget zoals dat op dit moment is vastgesteld bedraagt voor de ISD gemeenten samen € 9.047.660. 
Ter vergelijking: in 2009 bedroeg dat budget € 7.526.383. 
 
 
Financiële paragraaf 
 
De verdeling van deze extra uitkeringskosten over de gemeenten is: 
 

uitkeringskosten 2010 
Hillegom     490.881  
Lisse     302.666  
Noordwijk     520.561  
Noordwijkerhout     238.384  
Teylingen       38.493- 
  
totaal            1.514.000  
 
De afwijking voor Teylingen heeft te maken met de hoogte van de budgetten en de 
verdeelsystematiek. Teylingen krijgt budget op basis van objectieve verdeelmaatstaven en de andere 
gemeenten krijgen het budget op basis van historische uitgaven. De budgetten op basis van 
historische uitgaven zijn sterk gestegen (door de hoge uitgaven in 2009) en de objectieve 
verdeelmaatstaven zijn (nagenoeg) onveranderd gebleven. De hoogte van het ontvangen rijksbudget 
is een belangrijke factor in de verdeling van de kosten tussen de gemeenten. Alle gemeenten brengen 
hun budget in en de gemeenten die meer budget ontvangen moeten daardoor meer bijdragen.
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De gemeenten kunnen ook extra budget tegemoet zien 
 
 
Inkomensdeel 2010      

  

a 
 

budget 
2010 

b 
Budgetten 
begroting 

2010 

c 
 

a - b 
verschil 

d 
 

begrotings 
wijziging 

e 
 

c - d 
resultaat 

       
Hillegom 1.968.997 1.476.763 492.234        490.881           1.353  
Lisse 1.596.686 1.292.655 304.031        302.666           1.365  
Noordwijk 2.525.635 2.003.417 522.218        520.561           1.657  
Noordwijkerhout 1.045.622 806.312 239.310        238.384              926  
Teylingen 1.910.720 1.947.236 -36.516          8.493-          1.977  

Totaal 9.047.660 7.526.383 1.521.277 1.514.000 7.277 
 
 
In bovenstaande tabel is te zien wat het financiële gevolg is voor de gemeenten. Ondanks de extra 
uitgaven blijft het voor de gemeenten vrijwel budgettair neutraal. 
In kolom a staan de laatst bekende budgetten voor 2010. In kolom b staan de oorspronkelijke 
budgetten. In kolom c is te zien hoeveel de gemeenten meer (+) of minder (-)ontvangen dan 
oorspronkelijk verwacht. In kolom d is te zien hoeveel de ISD meer aan Wwb-uitkeringen denkt te 
gaan uitgeven, hetgeen door de gemeenten betaald moet worden. Tenslotte is in kolom e te zien wat 
het resultaat per gemeente is. 
 
 
Voorstel: 
Stel begrotingswijzing 2010-II vast. 


