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N O T I T I E 

 
 
 
 
Aan Dagelijks bestuur  
Van Afdeling beleid ISD Bollenstreek 
Onderwerp Aanbiedingsbrief artikel 42 GR met bijlagen  I, II en III 
Datum 
Ter 

14 juli 2016 
bespreking 

  

 
 

Aanleiding 
In artikel 42 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek (hierna GR) is het opdrachtgever- 
en -nemerschap opgenomen. 
 
Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek heeft besloten een viertal onderwerpen aan de 5 
gemeenteraden voor te leggen, te weten: 
1. Tegenprestatie naar vermogen 
2. Gekanteld minimabeleid Participatiewet 
3. Bezuinigingen en 
4. Handhaving in brede zin 
 
Bijlagen 
In de bijlagen bij deze aanbiedingsbrief worden de eerste drie genoemde onderwerpen behandeld op 
de wijze zoals hierna wordt aangegeven met de daarbij gedane voorstellen 
Het vierde onderwerp, handhaving in brede zin, wordt u, zoals afgesproken, op een later tijdstip 
aangeboden. 
  

Tegenprestatie naar vermogen 
 Bij de evaluatie van de tegenprestatie naar vermogen wordt een aantal zaken voor het voetlicht  
gebracht: 
- Welke projecten zijn er gedraaid, hoeveel mensen hebben er aan deelgenomen en hoe zijn de 
eindresultaten te benoemen; 
- Is de in de Verordening Tegenprestatie naar Vermogen benoemde doelgroep juist gekozen of leert 
de ervaring dat er een andere prioritering moet plaatsvinden; 
- Is er een (betere) link te leggen tussen Tegenprestatie naar Vermogen en re- integratie. De uitkomst 
hiervan kan mede bepalend zijn voor het takenpakket van het nog op te richten Servicepunt Werk;                                                                                                                              
- Heeft de tegenprestatie de zelfstandigheid/de eigen kracht van de doelgroep gestimuleerd; 
- Kan er een uitspraak worden gedaan over de effectiviteit van de tegenprestatie naar vermogen en   
 kan het efficiënter worden uitgevoerd; 
- Kan de taak tegenprestatie naar vermogen wel binnen de bestaande formatie worden uitgevoerd. 
 

Gekanteld minimabeleid Participatiewet 
Het hier bedoelde gekantelde minimabeleid heeft met name betrekking op de door de raden 
vastgestelde “Verordening minimabeleid en activering” die  op 1 januari 2015 in werking is getreden. 
Deze verordening regelt het Persoonsondersteunend  Budget (POB) en de Inspanningspremie (IP) 
Deze verordening is een belangrijk onderdeel van het gekantelde minimabeleid van de Participatie-
wet (PW). Dat wil zeggen een beleid waarbij enerzijds klanten worden gestimuleerd aan het werk te 
gaan en anderzijds klanten die dat niet kunnen (extra) financieel worden ondersteund. Andere 
onderdelen van het minimabeleid binnen de PW zijn de collectieve aanvullende zorgverzekering en de 
bijzondere bijstand.  
Niet wordt ingegaan op de individuele studietoeslag die verstrekt kan worden aan studenten met een 
arbeidsbeperking. Het betreft hier een (raads)bevoegdheid waarvan de uitvoering in een verordening 
geregeld moet worden. De reden dat de individuele studietoeslag verder niet besproken wordt, is 
gelegen in het feit dat er tot op heden niet of nauwelijks aanvragen zijn ingediend. 
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Bij de evaluatie ligt de focus  op het POB en de IP omdat deze instrumenten de kern vormen van de 
kanteling in het minimabeleid PW. Deze instrumenten staan niet op zich zelf, maar vormen een 
integraal onderdeel van het minimabeleid PW. Daarom worden ook de resultaten van collectieve 
aanvullende zorgverzekering en de individuele bijzondere bijstand op hoofdlijnen weergegeven 
  
Overigens vormt het minimabeleid PW niet de enige minima voorziening in een gemeente. Naast deze 
voorziening kennen gemeenten zelf bijvoorbeeld de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke 
belastingen. Ook kunnen gemeenten in het kader van de Gemeentewet bepaalde minimaregelingen 
hebben getroffen. Deze worden in de notitie vermeld. 
 

Bezuinigingen  
Nu gemeenten steeds meer de effecten van de opgelegde Rijksbezuinigingen gaan voelen, wordt de 
druk om te kijken naar de mogelijkheden om op de gemeentelijke beleidsterreinen te bezuinigen ook 
groter. In die lijn past het dat ook de ISD met voorstellen komt of, en zo ja hoeveel, er bezuinigd kan 
worden op de taken die de ISD uitvoert. Het betreft hier de taken op het terrein van:  

 de Participatiewet 

 de Wmo en 

 de schulddienstverlening 
Voor wat betreft de Participatiewet wordt hierbij aangetekend dat er geen bezuinigingsvoorstellen 
worden geformuleerd ten aanzien van de individuele bijzondere bijstand en de collectieve aanvullende 
zorgverzekering (CZV). De reden hiervan is dat zowel de individuele bijzondere bijstand als de CZV 
volgens de Participatiewet uitsluitend een bevoegdheid betreffen van het college (dagelijks bestuur). 
    

 
Voorstel 
De aanbiedingsbrief en de bijbehorende notities, zoals neergelegd in bijlagen I, II en III in het kader 
van artikel 42 GR via de gebruikelijke procedure door te geleiden naar de gemeenteraden met het 
advies hierover een discussie aan te gaan. Aan de hand  van de door de gemeenteraden geuite 
reacties en gevoelens zullen de verordeningen al dan niet aangepast worden en bepaalde 
bezuinigingen al dan niet worden doorgevoerd. 
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B I J L A G E    I   Tegenprestatie naar vermogen 
 

 
Samenvatting 
De afgelopen jaren is aan een aantal klanten de tegenprestatie opgelegd. 

Overwogen wordt om de lessen die hieruit zijn getrokken te vertalen in nieuw beleid. 

De verordening die de tegenprestatie naar vermogen regelt zal daartoe moeten worden gewijzigd. 

 
  

Aanleiding 
Eind 2015 heeft het Algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek in het kader van art. 42 GR ISD 

Bollenstreek de ISD opdracht gegeven om met een nadere uitwerking te komen van een aantal 

voorstellen waaronder de tegenprestatie naar vermogen. 

In de aanbiedingsbrief aan het Algemeen Bestuur d.d. 12 november 2015 is aangegeven dat in de 

evaluatie van de tegenprestatie een aantal zaken voor het voetlicht wordt gebracht: 

 Welke projecten zijn er gedraaid, hoeveel mensen hebben er aan deelgenomen en hoe zijn de  

     eindresultaten te benoemen; 

 Is de in de Verordening Tegenprestatie naar Vermogen benoemde doelgroep juist gekozen, of leert  

     de ervaring dat er een andere prioritering moet plaatsvinden; 

 Is er een (betere) link te leggen tussen Tegenprestatie naar Vermogen en re-integratie. De uitkomst  

     hiervan kan mede bepalend zijn voor het takenpakket van het nog op te richten Servicepunt Werk; 

 Heeft de tegenprestatie de zelfstandigheid/de eigen kracht van de doelgroep gestimuleerd; 

 Kan er een uitspraak worden gedaan over de effectiviteit van de tegenprestatie naar vermogen en  

     kan het efficiënter worden uitgevoerd; 

 Kan de taak tegenprestatie naar vermogen wel binnen de bestaande formatie worden uitgevoerd. 

   

Op deze en andere zaken zal in het hiernavolgende worden ingegaan. 

 

 

Leeswijzer 
In hoofdstuk1 worden de belangrijkste overwegingen samengevat weergegeven. 

In het volgende hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader van de tegenprestatie naar vermogen 

beschreven en kort stilgestaan bij het verschil en de overeenkomsten tussen de tegenprestatie en re-

integratie. 

Hoofdstuk 3 gaat in op het huidige beleid en de opgedane ervaringen met de pilots. 

In hoofdstuk 4 tenslotte worden de conclusies hieruit getrokken, waarna in hoofdstuk 5 de 

overwegingen worden gegeven naar aanleiding van de conclusies. 
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HOOFDSTUK 1. 
Belangrijkste voorstellen samengevat 

 
 
Voorstel 1 
Het beleid aanpassen voor wat betreft de doelgroep en het al dan niet verplichte karakter ervan. 

De tegenprestatie naar vermogen alleen verplicht opleggen aan die klanten voor wie de tegenprestatie 

het meeste perspectief biedt (zinvol, lonend is).  

 

Voorstel 2 
In de (nieuwe) verordening tegenprestatie naar vermogen criteria opnemen ter toetsing van de vraag 

of de te leveren tegenprestatie betaald werk verdringt of niet. 

 

Voorstel 3 

Bij de registratie van een klant rekening houden met niet alleen zijn fraudeprofiel en re-integratie-

mogelijkheden maar ook met zijn eventuele tegenprestatie. 

 

Voorstel 4 
Naar meer samenwerking zoeken met (gesubsidieerde) instellingen en met de ISD gemeenten.  
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HOOFDSTUK 2. 
Wettelijk kader 

 
Al vanaf 1 januari 2012 kunnen gemeenten aan mensen die een WWB uitkering ontvingen of 

aanvragen, de verplichting opleggen om naar vermogen een tegenprestatie te leveren (art 9 lid 1 sub 

c WWB-oud). 

De werkzaamheden die de gemeente kan opleggen moeten voldoen aan de volgende eisen: 

- onbeloond 

- maatschappelijk nuttig 

- geen belemmering voor de re-integratie 

- beperkt in omvang 

- beperkt in tijdsduur 

- leiden niet tot verdringing op de arbeidsmarkt 

- de klant moet in staat zijn de tegenprestatie te verrichten 

- de klant is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en· aansprakelijkheid. 

 

Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 zijn klanten op grond van deze wet te 

verplichten tot het naar vermogen doen van onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten (art.9 lid 1 

sub c van de Participatiewet). 

Gemeenten hebben op grond van de Participatiewet (art. 7 lid 1 sub c) de opdracht om beleid te 

ontwikkelen ten behoeve van het verrichten van een tegenprestatie en het uitvoeren daarvan 

overeenkomstig een gemeentelijke verordening. 

 

Tegenprestatie en re-integratie 
De tegenprestatie naar vermogen is geen re-integratie. Het is puur gericht op wederkerigheid: iets 

terugdoen voor de uitkering. De kosten van de tegenprestatie kunnen dan ook niet voldaan worden uit 

het re-integratiebudget. 

Dit neemt overigens niet weg dat het leveren van de tegenprestatie op zich wel degelijk re-integratie 

en participatie (sociale activerings-) aspecten bevat. 

Door op deze laatste de nadruk te leggen zou het mogelijk kunnen zijn de tegenprestatie weer wel uit 

het re-integratiebudget te financieren. 

Maar zoals bekend staat dat budget sterk onder druk. 

Om deze reden maar ook omdat de tegenprestatie, anders dan re-integratie, niet op uitstroom uit de 

uitkering gericht is, ligt het niet voor de hand het re-integratiebudget te belasten met die kosten. 

Kortom de kosten van de tegenprestatie zullen gefinancierd moeten worden uit het Gemeentefonds 

(voor de 5 ISD gemeenten betekent dit uit “het budget sociaal domein”, terwijl het daarnaast onder 

meer ook voor de hand ligt om de kosten van begeleiding door de organisatie die de “prestatie inleent” 

te laten dragen). 
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HOOFDSTUK 3. 
Gemaakte keuzes  
Uitwerking in de praktijk 

 
 
Per 1 januari 2015 is in werking getreden de Verordening tegenprestatie naar vermogen 

Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015. 

Aan deze verordening liggen bepaalde uitgangspunten en keuzes ten grondslag. 

 

Deze uitgangspunten en keuzes zijn deels ingegeven door het feit dat de wetgever bij de invoering 

van de tegenprestatie geen financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. En aangezien de 

tegenprestatie geen re-integratie instrument is, kunnen de kosten (in principe, zie hoofdstuk 2) niet 

betaald worden uit het re-integratie budget. Hier komt bij dat de ISD Bollenstreek voor de uitvoering er 

van geen fte heeft toegewezen gekregen. M.a.w. de uitvoering van de tegenprestatie moest binnen de 

bestaande formatie worden uitgevoerd. 

Anderzijds zijn zij ingegeven door de gedachte dat (betaald) werk de beste manier is om mee te doen 

(te participeren) in de maatschappij. En als er geen werk beschikbaar is dan verwachten we spontane 

maatschappelijke inzet, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en 

de eigen verantwoordelijkheid van de klant. 

 

In verband met het mogelijk tekort aan fte is de keuze gemaakt om de doelgroep van de 

tegenprestatie (enigszins) beperkt te houden. In beginsel komt alleen die klant in aanmerking voor een 

tegenprestatie die gedurende een onafgebroken periode van 24 maanden is aangewezen op een 

bijstandsuitkering. Op deze manier wordt tevens de focus van de klant de eerste jaren vooral gericht 

op re-integratie, op betaald werk dus. 

Ook is de keuze gemaakt om uit te gaan van de eigen inbreng van de klant bij het vinden van de 

tegenprestatie. Tenslotte is de duur en omvang van de tegenprestatie in overeenstemming met de 

wens van de wetgever beperkt gehouden en bepaald op in principe 8 uur per week gedurende 15 

weken per 12 maanden. 

 

Praktijk 

Onder de WWB (bedoelde verordening gold nog niet) is in de vorm van kortlopende trajecten (van 1 of 

2 dagen) in samenwerking met Stichting Present ervaring opgedaan met het op vrijwillige basis 

leveren van de tegenprestatie. Dit ging aldus dat de ISD Bollenstreek de klant niet verplichtte de door 

Stichting Present aangeboden groepsgewijze tegenprestatie uit te voeren. De conclusie was dat de 

klanten die de tegenprestatie aldus uitvoerden weliswaar heel enthousiast en gemotiveerd waren, 

maar dat 70 tot 80% van de uitgenodigde klanten de tegenprestatie weigerden en daartoe (blijkbaar) 

niet of onvoldoende gemotiveerd waren. 

 
Deze ervaring is reden geweest om in de verordening op te nemen dat klanten die in aanmerking 

komen voor de tegenprestatie eerst zelf 8 weken, zonder dwang, de tijd krijgen een tegenprestatie te 

zoeken. Dit geeft hen de kans iets te zoeken wat bij hun motivatie en talenten past.  

 

Praktijk 

Onder de Participatiewet hebben enkele pilots gelopen waarbij in totaal aan ongeveer 50 klanten, die 

voldeden aan de doelgroep omschrijving en geselecteerd door de inkomensconsulenten, 8 weken de 

tijd kregen een tegenprestatie te zoeken. Het resultaat daarvan was dat zo’n 20% van de klanten 

aangaf in die 8 weken iets te hebben gevonden. 
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Voor het geval dat de klant zijn eigen verantwoordelijkheid niet kon nemen, was het beleid verder zo 

ingevuld dat in dat geval de ISD het initiatief van de klant zal overnemen. Ook hierbij is er in eerste 

instantie voor gekozen om geen dwang op te leggen. Behoudens dan dat de klanten wel verplicht 

werden te verschijnen op de voorlichtingsbijeenkomsten bij de aanbieders van de tegenprestatie 

(maar vervolgens vrij waren om het gebodene al dan niet te aanvaarden). 

 

Praktijk 
Gemiddeld zo’n 50-70% van de uitgenodigde klanten verschenen op de voorlichtingsbijeenkomsten 

van de aanbieders. Omdat die verplicht waren gesteld hebben de meeste die niet aanwezig konden of 

wilden zijn zich van te voren bij de ISD afgemeld. Enkele meldden zelfs al vrijwilligerswerk te doen. 

Anderen waren ziek of waren om andere redenen verhinderd. 

Enkele klanten kregen een maatregel opgelegd om reden dat zij zonder bericht en verwijtbaar waren 

weggebleven. Van de geselecteerde klanten hebben uiteindelijk ongeveer 5 op deze wijze een 

tegenprestatie aanvaard en uitgevoerd. Hiertegenover stond de inzet van relatief veel ambtelijke 

capaciteit. 

 

De aanvankelijke bedoeling was om voor de laatste stap Stichting Present in te schakelen. Deze 

stichting zou een aantal projecten selecteren waaraan de overgebleven klanten moesten deelnemen. 

Vrijheid bestond alleen nog maar in de keuze van het project. 

Stichting Present heeft uiteindelijk besloten hieraan niet zijn medewerking te willen verlenen, omdat in 

haar filosofie vrijwilligerswerk en dwang haaks op elkaar staan. Mensen moeten, aldus Present, 

gemotiveerd zijn omdat Present zich inzet voor kwetsbare burgers. 
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HOOFDSTUK  4. 

Conclusies 

 
Uit de opgedane ervaringen kan een aantal conclusies getrokken worden: 

1. De werkprocessen bij de ISD zijn ingericht op re-integratie (en handhaving en op het verstrekken 

van een uitkering) maar niet op de tegenprestatie naar vermogen. 

2. De geformuleerde doelgroep van de tegenprestatie is onvoldoende in beeld bij de ISD. 

3. De doelgroep bleek in zijn algemeenheid weinig gemotiveerd te zijn (en in omvang te groot) voor 

het doen van een tegenprestatie; die houding is ook (enigszins) terug te vinden bij de medewerkers 

van de ISD. De reguliere processen krijgen voorrang boven dat van de tegenprestatie naar vermogen.  

4. Aanbieders zitten niet te wachten op niet gemotiveerde klanten. 

5. Bij het vormgeven van de tegenprestatie is het moeilijk activiteiten te organiseren die niet leiden tot 

verdringing van betaald werk.  

6. Klanten die eenmaal de tegenprestatie uitvoeren voelen zich gewaardeerd en zijn enthousiast. 

 

Ad 1. De werkprocessen bij de ISD zijn ingericht op onder meer re-integratie 

maar niet op de tegenprestatie naar vermogen 
Een uitkering verstrekken kost geld. Re-integratie (en handhaving) zijn alleen al om die reden 

belangrijke werkprocessen binnen de ISD om de “schadelast” te beperken. 

Daarom kennen wij een afdeling re-integratie en hebben wij een handhavingsconsulent en de sociale 

recherche in huis. Het aantal benodigde fte binnen de ISD is hierop begroot. 

Dit ligt anders bij de uitvoering van de tegenprestatie. Voor de uitvoering daarvan zijn geen middelen 

beschikbaar gesteld door het Rijk. Het opleggen van de tegenprestatie heeft niet als doel de 

“schadelast” te beperken. Er zijn geen fte bij de ISD begroot om de tegenprestatie uit te voeren. 

Dit maakt dat de tegenprestatie als vanzelf een andere (lagere) prioriteit krijgt dan genoemde. 

 

Ad 2. De geformuleerde doelgroep van de tegenprestatie is onvoldoende in 

beeld bij de ISD 

Uit het voorafgaande volgt dat de klant vooral in beeld komt bij de ISD op grond van zijn re-

integratiemogelijkheden en zijn fraudeprofiel. 

Zaken die meer in de specifieke belangstellingssfeer liggen van de klant zoals hobby’s en 

vrijwilligerswerk maar ook eventuele lichamelijke en geestelijke beperkingen, worden niet of 

onvoldoende geregistreerd. 

 

Ad 3. De doelgroep bleek in zijn algemeenheid weinig gemotiveerd te zijn voor 

het doen van een tegenprestatie 
Uit de pilots blijkt dat het grootste deel van de doelgroep niet gemakkelijk te motiveren is tot het doen 

van een tegenprestatie. Hierin zal ongetwijfeld een rol spelen dat een deel van de doelgroep mogelijk 

al vele jaren inactief is en vaak ook aangeven, dat zij lichamelijk of anderszins niet in staat zijn tot het 

doen van enig werk. Voor diegenen die stellen daartoe wel in staat te zijn, speelt dat zij via de 

tegenprestatie wel “gedwongen” worden tot werk maar daar niets voor terugkrijgen (financieel). 

Bij de medewerkers van de ISD speelt een rol en dan met name bij de consulenten, 

dat andere werkprocessen (zoals het verstrekken van een uitkering, c.q. handhaving en re-integratie) 

voor hen zwaarder wegen dan hun inzet voor de tegenprestatie.  

Om redenen hierboven vermeld is het ook lastig om voor een bepaalde tegenprestatie de juiste 

klanten te selecteren. 

Overigens in de pilots zorgde de ISD niet voor de begeleiding op de werkplek. Dat werd gedaan door 

de aanbieders zelf c.q. Stichting Present. 
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Ad 4. Aanbieders zitten niet te wachten op niet gemotiveerde klanten 
Uit de pilots is helaas ook het beeld naar voren gekomen dat bepaalde uitkeringsgerechtigden zich 

ongemotiveerd gedroegen bij de diverse voorlichtingsbijeenkomsten. Een aanbieder meldde ons 

geschrokken te zijn van het niveau, de onverschilligheid en onverzorgdheid van sommige 

uitkeringsgerechtigden. 

Dit kunnen we ons (deels) aantrekken omdat hieruit blijkt dat de selectie van sommige 

uitkeringsgerechtigden blijkbaar onvoldoende moet zijn geweest. 

  

Ad 5. Bij het vormgeven van de tegenprestatie is het moeilijk activiteiten te 

organiseren die niet leiden tot verdringing betaald werk 
De tegenprestatie mag, aldus de wetgever niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. In het 

algemeen wordt dit door de ISD opgevat dat onder de tegenprestatie die werkzaamheden mogen 

vallen die je anders vrijwilligerswerk zou noemen (dus waarvoor je geen geldelijke beloning voor zou 

willen betalen). 

Daar waar de pilots betrekking hadden op het opknappen van een speeltuin en werkzaamheden op 

een kinderboerderij e.d. leverde dit geen problemen op. Hooguit verdrijft het andermans 

vrijwilligerswerk. Maar hoe staat het bij de pilots die betrekking hadden op het verzorgen van 

dementerenden? Worden hier niet bepaalde bezuinigingen opgevangen door de inzet van vrijwilligers 

in plaats van door professionals? 

En hoe staat het bij andere gemeenten, zoals de gemeente Rotterdam, die de tegenprestatie inzet 

voor het schoonhouden van de stad? 

Kun je de tegenprestatie bijvoorbeeld inzetten voor het doen van huishoudelijk hulp in het kader van 

de Wmo? 

   

Ad 6. Klanten die eenmaal de tegenprestatie uitvoeren voelen zich 

gewaardeerd en zijn enthousiast 

Ondanks hetgeen hierboven is gesteld viel op dat als klanten eenmaal de tegenprestatie uitvoerden zij 

dit deden met enthousiasme en tot tevredenheid van de aanbieder. Het had duidelijk een positief 

effect op hen (in zelfvertrouwen en zelfstandigheid). 

Het principe maatschappelijk nuttig zijn in ruil voor de uitkering wordt door deze klanten dan ook 

eenvoudig geaccepteerd. 
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HOOFDSTUK  5. 

Voorstellen 

 

Voorstel 1 
Het beleid aanpassen voor wat betreft de doelgroep van de tegenprestatie  en het al dan niet 

verplichte karakter ervan. 

De tegenprestatie naar vermogen alleen verplicht op leggen aan die klanten van de gekozen 

doelgroep voor wie de tegenprestatie het meeste perspectief biedt (zinvol, lonend is).  

 
Uit de conclusies in het voorafgaande hoofdstuk blijkt onder meer het volgende.  

  

-Een groot deel van de geselecteerde klanten zijn moeilijk over te halen tot het leveren van een 

tegenprestatie en dat vrijwilligheid daarom niet altijd werkt. Een veel gehoorde tegenwerping is dat zij 

“moeten” werken maar er geen geld voor krijgen. 

-Maar als de klant de tegenprestatie eenmaal uitvoert is hij hierover enthousiast en bloeit er van op. 

Men ervaart de sociale contacten meestal als prettig en men voelt zich vooral nuttig (stijging op de 

sociale ladder). 

 

Theorie 
Er is een theorie

1
 die stelt dat de motivatie om maatschappelijk actief te zijn, altijd uit drie elementen 

bestaat: “leuk”, “loont” of “juist”. Bij de één is het ene element belangrijker dan het andere, maar alle 

drie zijn altijd in bepaalde mate aanwezig. Hoe meer de drie elementen overlappen, hoe groter de 

motivatie om actief te zijn. 

 

Het probleem bij de tegenprestatie zit hem minder in de elementen “leuk” of “juist”. 

“Leuk” valt (tot op zekere hoogte) te organiseren door bijvoorbeeld, zoals in het huidige beleid, de 

klant eerst zelf de gelegenheid te bieden een tegenprestatie te zoeken en /of als ISD zelf te zorgen 

voor een gevarieerd aanbod. Ook “juist” lijkt niet het probleem te zijn nu de meeste klanten stellen dat 

het iets terugdoen voor je uitkering op zich aanvaardbaar of terecht is. 

De weerzin komt vooral doordat klanten de tegenprestatie niet vinden ”lonen”. Hierbij maakt het wel 

verschil of de klant dicht bij de arbeidsmarkt staat en participeert in de samenleving of juist er ver(der) 

vanaf staat met geinige(re) participatie. 

Eerstgenoemde is lastiger te overtuigen van de zinvolheid (beloning) van de tegenprestatie dan 

laatstgenoemde. Dit komt omdat het leveren van de tegenprestatie bij laatstgenoemde feitelijk meer 

perspectief biedt namelijk directe stijging op de sociale ladder (Oftewel Participatieladder). Een 

geldelijke beloning speelt dan niet of minder dan bij eerstgenoemde die vaak al voldoende 

participeert. 

 

Theorie toegepast op beleid 
Het is van belang dat klanten bij het aangaan en het leveren van de tegenprestatie gemotiveerd zijn. 

We hebben gezien dat vrijblijvendheid onvoldoende werkt en dat we er daarom niet aan ontkomen om 

de tegenprestatie als een verplichting op te leggen (het geen de wetgever ook beoogd heeft, zij het 

met beleidsvrijheid voor de gemeenten). 

Voorkomen moet echter worden dat die verplichting er toe zou leiden dat de ene maatregel na de 

ander moet worden opgelegd en dat er problemen ontstaan bij de aanbieders van de tegenprestatie. 

Daarom is de overweging de tegenprestatie alleen verplicht op te leggen aan die klanten voor wie de 

tegenprestatie het meest perspectief (zinvol, “lonend”) is. 

                                                      
1
 framing-theorie 

Uit: S. Lindenberg e.a. (2006), Solidarity and prosocial behavior, a framing approach. En: Blauw, W. e.a. 
‘Levensloop en vrijwilligerswerk. Aansluiten bij de motivatie en situatie van vrijwilligers. 
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Dat perspectief zit hem dus niet zozeer in het feit dat de klant iets terugdoet voor zijn uitkering (wat op 

zich wel de bedoeling is) als wel dat hij door het leveren van die prestatie zichzelf ”in zijn kracht zet” 

(meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid en stijging op de sociale ladder, zoals hierboven 

aangegeven). 

 
De vraag is nu aan welke doelgroep de tegenprestatie het meeste perspectief biedt? 

 

Voor de beantwoording van deze vraag eerst het volgende. 

De bedoeling is dat de re-integratie van klanten in de loop van 2016 (mogelijk per 1 juli 2016) wordt 

overgeheveld naar het Servicepunt Werk. 

De werkwijze zal hierbij zijn dat klanten die zich melden bij de ISD voor een uitkering en een 

loonwaarde hebben van tenminste 30% (d.w.z. tenminste in staat zijn om 30% van het minimumloon 

te verdienen) ter re-integratie worden doorgestuurd naar het SPW. Klanten met een lagere 

loonwaarde gaan niet naar het SPW (de zogenaamde zorgklanten). Ter bepaling van de loonwaarde 

wordt gebruik gemaakt van een speciaal diagnose instrument. In 2016 zal alleen de nieuwe instroom 

worden aangemeld bij het SPW. Het huidige zittende bestand zal, vermoedelijk, pas vanaf 2017 

worden gediagnosticeerd en doorgestuurd naar het SPW. 

 

Wij zijn vooreerst van mening dat klanten die doorgestuurd worden naar het SPW indachtig 

genoemde drie elementen, het meeste baat hebben bij re-integratie boven dat van het leveren van 

een tegenprestatie en daarvoor ook het meest gemotiveerd zullen zijn. Het hebben van een betaalde 

baan wordt immers alom gezien als de meest waardevolle vorm van participatie in de samenleving. 

De overweging is dan ook om klanten die worden doorgestuurd naar het SPW (voorlopig) geen 

tegenprestatie op te leggen. Het feit dat zij zich (moeten) inspannen om (betaald) werk te vinden wordt 

door ons al gezien als een vorm van tegenprestatie. 

Klanten die na diagnose, niet worden doorgestuurd naar het SPW hebben evenwel een zodanige lage 

loonwaarde en dus zo een gering arbeidspotentieel dat het niet doenlijk is hen een tegenprestatie op 

te leggen. Dit zou een te groot beroep met zich meebrengen (in de vorm van begeleiding e.d.) op de 

aanbieders van de tegenprestatie. 

 

Dit betekent derhalve dat de overweging is om, na wijziging van het beleid, in 2016 alleen een 

tegenprestatie op te leggen aan het zittende bestand dat nog niet gediagnosticeerd is, zoals hiervoor 

is aangegeven. En wel aan die klanten voor wie het leveren van de tegenprestatie het meeste 

perspectief biedt. 

 

Het vaststellen van dit perspectief kan eenvoudig aan de hand van de Participatieladder, 

gecombineerd met de re-integratieladder. Maatwerk staat hierbij voorop. 

De Participatieadder is een meetinstrument waarmee men van iedere klant kan meten de mate waarin 

hij meedoet in de samenleving. 

De ladder bestaat uit 6 treden. Bij de eerst twee (onderste) treden leidt de klant of een teruggetrokken 

bestaan of beperkt zijn participatie zich tot enige activiteiten buitenshuis. Bij de trede 3 tot en met 6 

participeert de klant in toenemende mate van het doen van activiteiten in georganiseerd verband tot 

aan betaald werk 

 

Wij merken de activiteit aan als tegenprestatie als deze er aan toe bijdraagt dat de klant met 

arbeidspotentieel stijgt op de Participatieladder (of daling wordt voorkomen).  

 

Wij zijn van mening dat het leveren van een tegenprestatie het meest perspectief biedt aan klanten die 

zich bevinden op de onderste twee treden van de Participatielader. Voorwaarden daarbij zijn wel dat 

de klant beschikt over arbeidspotentieel (meer dan 30% loonwaarde), tevergeefs een re-

integratietraject heeft doorlopen en bij wie vaststaat dat hij als gevolg van leeftijd of lange duur in de 
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uitkering niet binnen een jaar betaald werk zal vinden (m.a.w. relatief grote afstand heeft tot de 

arbeidsmarkt).  

    

Hoewel het op zich juist is dat het bij het opleggen van een tegenprestatie niet gaat om het bieden van 

perspectief maar om het iets terug doen voor de uitkering vinden wij het van belang dat klanten ook 

gemotiveerd zijn of kunnen worden tot het doen van een tegenprestatie. Indachtig genoemde drie 

elementen menen wij dat dit bij deze categorie van klanten de meeste kans heeft. 

Dit voorkomt ook handhavingsperikelen. 

 

Op de onderste twee treden van de Participatieladder bevinden zich thans ongeveer 500 klanten. 

Geschat wordt dat daarvan ongeveer 300 klanten een loonwaarde hebben van minder dan 30%. Van 

de resterende 200 klanten zullen een aantal klanten een wettelijke ontheffing hebben (alleenstaande 

ouders met jonge kinderen, mantelzorgers, andere dringende redenen e.d.). 

Dit betekent dat de omvang van de doelgroep van de tegenprestatie zo rond de 100 tot 150 klanten 

zal liggen. 

We verwachten dat dit ook na 2017 zo rond dit aantal zal blijven schommelen 

  

Voorstel 2 
In de (nieuwe) verordening tegenprestatie naar vermogen criteria opnemen ter toetsing van de vraag 

of de te leveren tegenprestatie betaald werk verdringt of niet. 

 

Een andere conclusie betrof het feit dat bij het vormgeven van de tegenprestatie het moeilijk is 

activiteiten te organiseren die niet leiden tot verdringing van betaald werk.  

 

Uit het wettelijk kader blijkt dat de tegenprestatie niet mag leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. 

Het moet dus gaan om werkzaamheden waar in deze tijd en op deze plaats geen enkele bereidheid is 

om daar een geldelijke beloning voor te betalen. Ook hier geldt dat het plaats- en tijdgebonden is. Dat 

betekent dat het noodzakelijk is om regelmatig te evalueren of de werkzaamheden nog steeds als 

additioneel kunnen worden beschouwd. Er is een groot grijs gebied waar verdringing van de 

arbeidsmarkt op de loer ligt. 

SZW, VNG en Divosa hebben enkele keren met elkaar gesproken over spelregels ter voorkoming van 

verdringing van reguliere banen bij de toepassing van de tegenprestatie. 

Zij kwamen tot een aantal aanbevelingen, dat in het hiernavolgende is overgenomen. 

 

Beoordeling van de geschikte activiteiten 
- Het gaat om activiteiten waar evident geen betaling tegenover staat. Het mag daarom niet gaan om 

activiteiten waarvoor de uitkeringsgerechtigde of een ander normaal gesproken betaald wordt of 

eerder (minder dan één jaar geleden) nog· betaald werd. Dit is het geval als eerder bestaande 

arbeidsplaatsen met· vergelijkbare werkzaamheden binnen deze periode zijn wegbezuinigd bij de 

betreffende (overheids-)organisatie. 

- Er mag geen vacature openstaan voor dezelfde of bijna dezelfde activiteiten als die bij de 

tegenprestatie zouden worden uitgevoerd. 

- Het verdient de voorkeur om de activiteiten die in het kader van de tegenprestatie· worden verricht 

binnen de maatschappelijke organisatie veel te laten wisselen en/of de mensen te laten rouleren over 

afdelingen en organisatie onderdelen. Dit benadrukt het incidentele karakter van de activiteiten en· 

kan voor de uitkeringsgerechtigde bovendien extra leerzaam zijn. 

- Het is raadzaam dat het college(dagelijks bestuur) afspraken maakt met relevante partijen die zich 

mogelijk benadeeld voelen. Denk aan werkgevers- en werknemersorganisaties in het kader van de 

lokale/regionale arbeidsmarktsituatie· en aan lokale maatschappelijke organisaties en 

vrijwilligersorganisaties. 

- Ook als de uitkeringsgerechtigde zelf een voorstel doet voor de invulling van de· tegenprestatie is 

een toets daarvan op verdringing nodig. 
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- Leg in de verordening vast op basis van welke criteria de toets op verdringing zal· plaatsvinden. 

 

Omschrijving van de tegenprestatie 

Het gaat om onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden die worden verricht naast of in 

aanvulling op reguliere arbeid (additioneel) en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. 

- Additionele werkzaamheden omvatten aanvullende activiteiten die onder normale 

bedrijfseconomische omstandigheden niet rendabel zijn om een gezonde bedrijfsvoering op orde te 

houden. 

- Het betreft kortdurende werkzaamheden, beperkt in omvang en duur. 

- De tegenprestatie naar vermogen wordt afgestemd op de situatie en de persoon.  

 Duurzaam en volledig arbeidsongeschikte uitkeringsgerechtigden hoeven geen tegenprestatie te 

verrichten. Dit geldt ook voor alleenstaande ouders met kinderen jonger dan vijf jaar die op eigen 

verzoek zijn vrijgesteld van enkel de· arbeidsverplichtingen. 

- Gemeenten kunnen de door belanghebbende verrichte mantelzorg betrekken bij hun besluit om het 

al dan niet vragen van een tegenprestatie. 

- Vrijwilligerswerk van een zekere omvang kan het college van B&W (DB) aanmerken als 

tegenprestatie. 

 

Voorstel 3 
Bij de registratie van een klant rekening houden met niet alleen zijn fraudeprofiel en re-

integratiemogelijkheden maar ook met zijn eventuele tegenprestatie. 

 

Een conclusie betrof het feit dat de ISD de doelgroep van de tegenprestatie onvoldoende in beeld 

heeft. 

Door de wijze waarop hierboven de doelgroep van de tegenprestatie wordt omschreven wordt in ieder 

geval bereikt dat de doelgroep beter in beeld is. Een van de criteria betreft immers dat de klant een re-

integratietraject moet hebben doorlopen, zodat van hem een re-integratiedossier beschikbaar is. Maar 

ook een registratie van de klant waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat hij een 

tegenprestatie moet leveren versterkt zijn beeld. 

 

Daarom wordt overwogen om bij de registratie van de uitkeringsgerechtigde rekening te houden met 

niet alleen zijn fraudeprofiel en re-integratiemogelijkheden maar ook met zijn eventuele tegenprestatie. 

Gelijk zoals ook bij een CV gebruikelijk is worden dan tevens de eventuele hobby’s, het gedane 

vrijwilligerswerk e.d. geregistreerd.  

Hiermee wordt bereikt dat beter gematched kan worden tussen een aanbieder van de tegenprestatie 

en de klant. Dat is in het belang van alle partijen. Op deze manier ook kan meer rekening worden 

gehouden met alle relevante persoonlijke omstandigheden van de klant bij het opleggen van de 

tegenprestatie (naar vermogen). 

 

Voorstel 4   
Naar meer samenwerking zoeken met (gesubsidieerde) instellingen en met de ISD gemeenten.  
 

Gebleken is dat de tegenprestatie naar vermogen een arbeidsintensief product is, grotendeels te 

vergelijken met re-integratie (hoewel op een andere grondslag gebaseerd). 

De pilots hebben geleerd dat het niet goed mogelijk is de tegenprestatie met de huidige formatie uit te 

voeren.  

Dit levert ook willekeur op. De doelgroep van de tegenprestatie bestaat nu uit 500-600 klanten. Het is 

onmogelijk deze allen een tegenprestatie te laten leveren, anders dan verspreid over vele jaren. 

Kortom, vele klanten uit de doelgroep zullen nooit op die prestatie worden aangesproken. Dit betekent 

in de eerste plaats dat het dan ook zaak zal zijn de doelgroep te verkleinen (zie hierboven) 

Daarbinnen zal de tegenprestatie als een normale taak door de ISD moeten worden uitgevoerd. 

Vrijblijvendheid werkt hierbij niet. Niet naar de klant maar ook niet naar de ISD als uitvoerder. 
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Hierboven is aangegeven om de tegenprestatie voor bedoelde doelgroep verplicht te stellen, maar 

ook dat het hier gaat om een tegenprestatie met perspectief voor de klant (waarmee hopelijk bereikt 

wordt dat klant meer gemotiveerd is om de tegenprestatie uit te voeren), De hier bedoelde 

tegenprestatie is aldus een mix van wederkerigheid en sociale activering van de klant. 

 

Voor alle overige klanten buiten de doelgroep, en dat zijn de overige (bijna) 90%, geldt dat zij ”slechts” 

aangemoedigd zullen worden tot het doen van een tegenprestatie maar dat zij hieraan al voldoen als 

zij hun best doen aan de slag te geraken (betaald of onbetaald).  

 

De aldus voorgestelde nieuwe doelgroep van de tegenprestatie zal niet altijd de gemakkelijkste groep 

zijn om in beweging te krijgen. De kans is aanwezig dat zij er zelf niet in slagen zelf een tegenprestatie 

te vinden. Dit zal betekenen dat de ISD hen vaak een tegenprestatie zal moeten opleggen. Omdat 

maatwerk hierbij het uitgangspunt is, is het zaak om een veelheid aan aanbieders van het hier 

bedoelde vrijwilligerswerk achter de hand te hebben. Dit netwerk van aanbieders, met wie allerlei 

afspraken zullen moeten worden gemaakt is er thans nog in onvoldoende mate. 

Daarnaast zullen bedoelde klanten ook goed in beeld gebracht moeten worden en zo nodig begeleid. 

 

Het zou niet mogelijk zijn dit alles met de huidige formatie uit te voeren.  

 

Inmiddels is echter besloten om na de (vermoedelijke) start van het Servicepunt Werk per 1 juli 2016, 

1 (extra) fte in te zetten voor de tegenprestatie naar vermogen. Maar hij of zij zal het niet alleen 

kunnen. Samenwerking met derden en juist ook met de ISD gemeenten zal nodig om een liefst zo 

uitgebreid netwerk van aanbieders op te kunnen bouwen. Dat netwerk is van belang want hoe meer 

keuzemogelijkheden er in deze zijn hoe meer rekening gehouden kan worden met achtergronden en 

mogelijkheden van de klant. 

 

Dit maatwerk zal de motivatie van de klant om de tegenprestatie uit te voeren versterken, ondanks dat 

hier niet langer meer sprake zal zijn van vrijblijvendheid. 
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B I J L A G E    II   Gekanteld minimabeleid PW 
 

 
 

Samenvatting 
Per 1 januari 2015 is de Participatiewet inwerking getreden en is het gekantelde minimabeleid 
Participatiewet (PW) ingevoerd. In dat kader heeft de wetgever categoriale bijzondere bijstands-
regelingen in de PW vrijwel afgeschaft. Daarvoor in de plaats is de individuele inkomenstoeslag (het 
persoonsondersteunend budget: POB) en de inspanningspremie (IP) gekomen.  
 
Doel van het gekantelde minimabeleid PW is om klanten meer te prikkelen tot uitstroom (activering). 
Dus een verschuiving van pure inkomensondersteuning naar meer activering richting betaald werk. 
Ook was de inzet om het voorheen ruimharige minimabeleid zoveel mogelijk te handhaven. 
 
In deze notitie zijn de eerste resultaten van het gekantelde beleid in beeld gebracht. En is vervolgens 
op basis van die resultaten naar de effectiviteit en de inkomenseffecten van de kanteling gekeken.  
De resultaten lijken geen aanleiding te geven om op dit moment al (beleids) inhoudelijke wijzigingen 
aan te brengen in de Verordening. Temeer omdat het minimabeleid in de gekantelde vorm nog maar 
kort geleden is ingevoerd. Wel kan de verordening op een paar punten in technische/ juridische zin 
worden aangepast/verbeterd.  
De aanbeveling wordt gedaan om een integraal gemeentelijk minimabeleid te gaan vormen, 
bestaande uit gemeentelijk minimabeleid en het minimabeleid van de Participatiewet. 
 
 

Voorstel: 
a. de notitie ‘Gekanteld minimabeleid PW’ vaststellen. 
b. het minimabeleid meer integraal vormgeven, dat wil zeggen met verbindingen tussen het  
    gemeentelijke minimabeleid en het minimabeleid van de Participatiewet, met bijzondere aandacht  
    voor gezinnen met kinderen en ouderen (pensioengerechtigden), chronisch zieken en  
    gehandicapten. De afzonderlijke gemeenten hebben op dit moment het volgende (eigen)  
    gemeentelijke minimabeleid

2
:  

 
De gemeente Hillegom: 

- is aangesloten bij het Jeugdsport/cultuurfonds voor in totaal € 35.000 (waarvan € 25.000 voor 
sport en € 10.000 voor cultuur). Deze afspraak geldt voor 3 jaar (2015 t/m 2018)

3
; 

- kent een noodfonds van € 30.000 dat wordt uitgevoerd door de ISD; 
- heeft een jaarlijks subsidiebudget van € 10.000 voor preventieve maatregelen, aan te vragen 

bij de gemeente;  

- kent kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.  
  
De gemeente Lisse: 

- kent een noodfonds dat wordt uitgevoerd door de ISD; 
- kent kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 

 
De gemeente Noordwijk: 

- kent het Project schuldhulpmaatjes voor schuldpreventie (verstrekking van subsidie aan 
diaconieën); 

- kent een noodfonds van € 30.000 dat wordt uitgevoerd door de ISD; 
- neemt deel aan het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds; 
- verstrekt subsidie aan Kwadraad voor stabilisatietrajecten ten behoeve van gebruikers 

Voedselbank; 

                                                      

2 Volgens informatie die de vijf gemeenten hierover aan de ISD hebben verstrekt. 
3 Naar aanleiding van het ‘kindpakket’ van de kinderombudsman. 
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- gaat een participatieregeling Noordwijk oprichten, die door de gemeente Noordwijk wordt 
uitgevoerd (waarmee bijvoorbeeld volwassenen in staat zullen worden gesteld om te gaan 
sporten, deel te nemen aan een culturele vereniging of het volgen van een cursus); 

- gaat een declaratieregeling instellen voor reparatie/aanschaf/vervanging witgoed voor 
pensioengerechtigden. 
 

De gemeente Noordwijkerhout: 

- kent kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 
 
De gemeente Teylingen: 

- kent een sport- en cultuurregeling; 
- kent een kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 
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Inleiding 
De Participatiewet is op 1 januari 2015 inwerking getreden. Ook is toen de door de raden vastgestelde 
“Verordening minimabeleid en activering” inwerking getreden.  
 
Deze verordening is een belangrijk onderdeel van het gekantelde minimabeleid van de Participatie-
wet (PW). Dat wil zeggen een beleid waarbij enerzijds klanten worden gestimuleerd aan het werk te 
gaan en anderzijds klanten die dat niet kunnen (extra) financieel worden ondersteund. Andere 
onderdelen van het minimabeleid binnen de PW zijn de collectieve aanvullende zorgverzekering en de 
bijzondere bijstand. 
 
Eind vorig jaar heeft het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek in het kader van artikel 42 van de 
Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek aan de ISD opdracht gegeven om het gekantelde 
minimabeleid PW te evalueren. In deze notitie worden daarom de eerste resultaten van dit nieuwe 
beleid in het afgelopen jaar beschreven en tegen het licht gehouden. Daarbij ligt de focus op het POB 
en de IP omdat deze instrumenten de kern vormen van de kanteling van het minimabeleid PW. 
 
Overigens vormt het minimabeleid PW niet de enige minima voorziening in een gemeente. Naast deze 
voorziening kennen gemeenten zelf bijvoorbeeld de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke 
belastingen. Ook kunnen gemeenten in het kader van de Gemeentewet bepaalde minimaregelingen 
hebben getroffen. De ISD voert op grond van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek de 
Participatiewet en de daarop gebaseerde minimaregelingen uit. Deze notitie gaat daarom alleen over 
door de ISD uitgevoerde minimaregelingen en dus niet over de minimaregelingen in de volle breedte. 
 
 

Leeswijzer 
 
1. Terugblik: de kanteling van het minimabeleid Participatiewet per 1 januari 2015 
1.1   De totstandkoming van het gekantelde minimabeleid. 
2.2   Het gekantelde minimabeleid vanaf 1 januari 2015. 
 
2. Resultaten van het gekantelde minimabeleid Participatiewet in het eerste jaar 
2.1 POB en IP. 
2.2 Collectieve aanvullende zorgverzekering en individuele bijzondere bijstand. 
 
3. Wat zijn de gevolgen van de kanteling minimabeleid PW 
 
4. Conclusie en aanbevelingen 
 
 

Bijlage 
Cijfers minimabeleid PW 
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HOOFDSTUK 1. 
Terugblik: de kanteling van het minimabeleid Participatiewet per 1 januari 2015 

 
 

1.1  De totstandkoming van het gekantelde minimabeleid PW 
Het oude minimabeleid onder de WWB kende de volgende voorzieningen: 
a. de collectieve aanvullende zorgverzekering 
b. de categoriale regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 
c. de categoriale regeling participatie schoolgaande kinderen 
d. regeling sportieve sociaal culturele activiteiten (regeling SSCA) 
e. de langdurigheidstoeslag 
f.  de individuele bijzondere bijstand. 
 
De hoeveelheid aan financiële regelingen in de bijstand en de aanspraak daarop, leek als neveneffect 
te hebben dat werken niet aantrekkelijk werd. Bijstandsgerechtigden die weer aan het werk gingen, 
moesten aanmerkelijk meer verdienen dan het minimumloon, wilden ze er financieel op vooruit gaan. 
Klanten konden daardoor in een (permanente) bijstandsafhankelijke positie blijven zitten. 
Begin 2014 hebben de raden van de gemeenten daarom ingestemd met een ‘re-design’ van het 
minimabeleid.  
 
Hoofdgedachte van het gekantelde minimabeleid 
De hoofdgedachte van dit beleid is dat het minimabeleid meer activerend moet zijn, de economische 
zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van mensen moet stimuleren. 
Het moet (extra) prikkels geven om klanten tot actief sollicitatiegedrag aan te zetten. Dit gekantelde 
minimabeleid zou moeten voorkomen dat mensen langer dan nodig in de uitkering vast blijven zitten. 
Terwijl mensen die dat niet kunnen en ondersteuning nodig hebben, kunnen blijven rekenen op een 
passende maatwerkondersteuning. 
 
De invoering van het gekantelde minimabeleid 
In november 2013 werd ook het wetsvoorstel “Wet maatregelen WWB” aangeboden aan de Kamer. 
Dit wetsvoorstel wijzigde ook enkele artikelen betreffende het minimabeleid / bijzondere bijstand. Deze 
artikelen vormen de wettelijke basis van het (gekantelde) minimabeleid. Daarom is in 2014 nog niet 
gestart met de uitvoering van het gekantelde minimabeleid, maar is het beleid aangepast aan 
voornoemd wetsvoorstel.  
 
De gemeenteraden hebben vervolgens eind 2014 de “Verordening Minimabeleid en activering” (die is 
gebaseerd op de nieuwe wet) vastgesteld.  
 
 

1.2  Het gekantelde minimabeleid PW vanaf 1 januari 2015 
De Participatiewet (inclusief de Wet maatregelen WWB) en de nieuwe “Verordening minimabeleid en 
activering” zijn op 1 januari 2015 inwerking getreden.  
 
Deze verordening is dus de vertaling van het gekantelde minimabeleid. Een beleid dat is gebaseerd 
op de nieuwe Participatiewet, waarbij enerzijds klanten worden gestimuleerd aan het werk te gaan en 
anderzijds klanten die dat niet kunnen (extra) financieel worden ondersteund. De instrumenten in de 
verordening zijn de Inspanningspremie (IP) respectievelijk het Persoonsondersteunend Budget (POB). 
 
Ook de Participatiewet legt meer nadruk op (individueel) maatwerk en is daarnaast gebaseerd op de 
wens om categoriale bijzondere bijstand te beperken. De wetgever heeft daarom vrijwel alle 
categoriale minimaregelingen in de wet afgeschaft.  
 
Bij categoriale bijzondere bijstand wordt alleen gekeken of iemand behoort tot een categorie/groep 
van personen waarvan aannemelijk is dat zij bepaalde kosten maakt. De kosten waarvoor deze 
bijstand wordt verstrekt hoeven niet per se gemaakt te zijn of gemaakt te worden. Er hoeft niet – zoals 
bij de individuele bijzondere bijstand – per individu te worden onderzocht of het gaat om noodzakelijke 
kosten van het bestaan die voortvloeien uit de individuele bijzondere omstandigheden. 
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Sinds 1 januari 2015 is alleen categoriale bijzondere bijstand in de vorm van een collectieve 
aanvullende zorgverzekering nog toegestaan. Andere collectieve voorzieningen zijn binnen de PW 
niet mogelijk. 
 
De wetgever hoopt dat klanten in de bijstand door het (grotendeels) afschaffen van de categoriale 
bijzondere bijstand c.q. versobering van de bijstand meer geprikkeld worden tot uitstroom (activering).  
In dat kader is ook de langdurigheidstoeslag per 1 januari 2015 vervangen door de individuele 
inkomenstoeslag. Net als de bijzondere bijstand, is deze toeslag bedoeld voor personen die deze 
toeslag – gelet op hun individuele omstandigheden – echt nodig hebben.  
 
Vanaf 1 januari 2015 kent het minimabeleid onder de PW de volgende voorzieningen: 
1. individuele inkomenstoeslag (persoonsondersteunend budget; POB) en inspanningspremie (IP) 
2. collectieve aanvullende zorgverzekering 
3. individuele bijzondere bijstand. 
 
Het onder 1. vermelde is een raadsbevoegdheid, 2 en 3 behoren tot de bevoegdheden van het 
dagelijks bestuur. 
 
 
Hierna worden deze voorzieningen kort toegelicht.  
 
 
Ad 1. Individuele inkomenstoeslag/POB en IP 
Zoals hiervoor al aangegeven zijn vrijwel alle categoriale minimaregelingen in de Participatiewet 
afgeschaft. Tot 1 januari 2015 konden personen (die voldeden aan de voorwaarden) in aanmerking 
komen voor de categoriale bijstand in de vorm van een langdurigheidstoeslag. De gedachte achter de 
langdurigheidstoeslag was dat personen die langdurig een inkomen op het sociaal minimum hebben, 
geen financiële ruimte hebben om te reserveren voor onverwachte (vervangings)uitgaven. De toeslag 
was bedoeld als aanvulling op het inkomen van die personen.  
 
Per 1 januari 2015 is deze categoriale langdurigheidstoeslag vervangen door de individuele inkomens-
toeslag. Deze toeslag is in de Verordening minimabeleid en activering aangeduid als Persoonsonder-
steunend budget (POB). 
 
De individuele inkomenstoeslag c.q. het persoonsondersteunend budget (afgekort: POB)  

Om aanspraak te kunnen maken op de individuele inkomenstoeslag (POB) moet op grond van artikel 
36 PW voldaan zijn aan de volgende voorwaarden: 
- iemand moet 21 jaar of ouder zijn en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd 
- langdurig een laag inkomen hebben 
- geen vermogen boven de vermogensgrens (van de PW) hebben en 
- geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.  
 
Voor personen die een bijstandsuitkering (PW/Ioaw/Ioaz) ontvangen en een arbeidsverplichting 
hebben, betekent deze laatste voorwaarde dat zij er onder de Participatiewet voor wat betreft het 
minimabeleid op achteruit zouden gaan omdat zij in beginsel niet in aanmerking zouden komen voor 
de individuele inkomenstoeslag. Om in aanmerking te komen voor die toeslag mag er immers volgens 
de PW geen uitzicht bestaan op inkomensverbetering. Mensen met een arbeidsverplichting hebben 
dat uitzicht op inkomensverbetering echter wel, omdat zij betaald werk kunnen gaan verrichten.  
 
De inspanningspremie (afgekort: IP) 
In het kader van het nieuwe minimabeleid dat is gebaseerd op de Participatiewet is echter overwogen 
dat wanneer een bijstandsgerechtigde persoon met een PW, Ioaw- of Ioaz-uitkering de arbeids-
verplichting heeft en dus het theoretische uitzicht op inkomensverbetering heeft, dat nog niet betekent 
dat die klant dat betaald werk heeft of ooit zal gaan verrichten.  
Met andere woorden: de argumenten die er zijn om bijstandsklanten zonder arbeidsverplichting in 
aanmerking te laten komen voor de individuele inkomenstoeslag gelden ook voor veel van de 
bijstandsklanten met de arbeidsverplichting.  
 
Daarom is de Verordening minimabeleid en activering ook een zogenaamde inspanningspremie 
(afgekort: IP) opgenomen. De hoogte van de IP komt overeen met de hoogte van het POB.  
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Deze premie moet wel verdiend worden. Bijstandsklanten die het afgelopen jaar een maatregel 
hebben ontvangen vanwege het niet of onvoldoende voldoen aan de arbeidsverplichtingen ontvangen 
deze inspanningspremie niet.  
De gedachte erachter is dat de klant die niet of onvoldoende zijn best doet om uit de uitkering te raken 
er feitelijk voor kiest om bijstandsafhankelijk te zijn. Deze klant wordt niet “beloond” door middel van 
het minimabeleid.  
 
Op deze manier wordt met het minimabeleid ook vorm gegeven aan de activering van klanten die een 
arbeidsverplichting hebben; zodat zij extra geprikkeld worden om werk te vinden. Voor een 
bijstandsklant met een arbeidsverplichting geldt hierdoor zowel een beloningssysteem als een 
sanctiesysteem. Indien de klant zich voldoende inspant richting arbeidsmarkt wordt hij (extra) beloond 
met een inspanningspremie. Spant de klant zich niet voldoende in, dan moet de bijstand worden 
verlaagd (maatregel) en ontvangt hij geen inspanningspremie. 
 
Uitgangspunt POB en IP 
Uitgangspunt van het gewijzigde minimabeleid in de vorm van het POB en de IP is dus geweest om dit 
(conform de bedoeling van de wetgever) enerzijds meer activerend te maken. Anderzijds is het 
uitgangspunt geweest om het minimabeleid ook financieel ondersteunend te houden op het zelfde 
ruimhartige niveau dat gold voor de invoering van de PW.  
 
In vergelijking met de (afgeschafte) langdurigheidstoeslag is het POB (de individuele inkomens-
toeslag) op een hoger bedrag vastgesteld dan de langdurigheidstoeslag die onder de WWB gold. Het 
POB is per 1 januari 2015 vastgesteld op: 
- € 800 voor gehuwden en  
- € 500 voor de alleenstaande (resp. de alleenstaande ouder)

4
.  

  
In 2014 bedroegen de bedragen van de langdurigheidstoeslag nog:  
- € 515 voor gehuwden  
- € 464 voor de alleenstaande ouder  
- € 361 voor de alleenstaande.  
 
De bedragen zijn hoger vastgesteld en de doelgroep kan er al na 12 maanden voor in aanmerking 
komen (waar voorheen bij de langdurigheidstoeslag een termijn van 36 maanden gold).  
Reden van deze versoepeling was de wens om de door de wetgever afgeschafte categoriale 
regelingen

5
 te compenseren en het minimabeleid op het ‘oude’ ruimhartige niveau te houden.  

 
Ad 2. Collectieve  aanvullende zorgverzekering (CZV) 
Categoriale bijzondere bijstand in de vorm van een collectieve aanvullende zorgverzekering is ook 
onder de Participatiewet nog toegestaan. Hierbij kan ‘categoriale bijzondere bijstand’ in de vorm van 
een tegemoetkoming in de kosten van de premie van de aanvullende zorgverzekering worden 
verstrekt. Inwoners van de ISD Bollenstreekgemeenten met een laag inkomen en een laag vermogen 
kunnen gebruik maken hiervan. 
 
Klanten kunnen de aanvullende verzekering afsluiten bij zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid. Zij kiezen 
tussen 2 pakketten: de AV-Gemeente-Standaard en de (nog uitgebreidere) AV-Gemeente-Top.   
In deze twee pakketten wordt – vergeleken met reguliere pakketten (de AV-Standaard en AV-Top) – 
voor de meest voorkomende zorgkosten een hogere vergoeding gegeven. Het gaat dan om 
bijvoorbeeld brillen, tandartskosten en kosten van orthodontie. De pakketten zijn afgestemd op de 
meest voorkomende zorgkosten waarvoor in het verleden bijzondere bijstand werd aangevraagd.  
 
Uitbreiding pakket AV-Gemeente-Top voor chronisch zieken en gehandicapten 

                                                      
4 Het bedrag voor de alleenstaande is gelijk gesteld met dat van de alleenstaande ouder omdat onder de 
Participatiewet beide groepen gelijk worden gesteld. Reden daarvan is dat alleenstaande ouders in de bijstand 
aanzienlijk meer inkomensondersteuning ontvingen dan werkende alleenstaande ouders. Daardoor loonde het 
voor hen niet om aan het werk te gaan en dat belemmerde volgens de regering uitstroom uit de bijstand. Vanaf 1 
januari 2015 worden de extra kosten die de alleenstaande ouder heeft  in verband met zijn kinderen vergoed via 
de zogenaamde Kindregelingen (kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en de 
inkomensafhankelijke combinatiekorting). 
5 De regelingen genoemd in de eerste alinea van paragraaf 1.1. 



 
Notitie artikel 42 GR: tegenprestatie, gekanteld minimabeleid PW, bezuinigingsmogelijkheden gemeenteraden Pagina 21 25-7-2016 
  

De gemeenten hebben er in Holland Rijnlandverband voor gekozen om het pakket van de AV-
Gemeente-Top vanaf 1 januari 2015 uit te breiden

6
. De uitbreiding bestaat uit (extra) dekking voor 

kosten waar vooral chronisch zieken en gehandicapten mee te maken hebben.  
Reden hiervan was dat de wetgever de Compensatieregeling eigen risico (Cer) en de Wet 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) heeft afgeschaft. Door de uitbreiding van 
de dekking onder de collectieve aanvullende zorgverzekering kunnen ook chronisch zieken en 
gehandicapten met een laag inkomen en vermogen goed verzekerd worden voor hoge zorgkosten. 
Voor zover de zorgverzekering overigens niet voorziet in de kosten

7
 kunnen chronisch zieken en 

gehandicapten een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand. 
 
In Holland Rijnlandverband is afgesproken dat in 2016 een evaluatie plaatsvindt naar de uitbreiding 
van het pakket AV-Gemeente-Top. Dan kan bekeken worden of het nieuwe AV-Gemeente-Top pakket 
voorziet in de zorgbehoefte van de doelgroep of dat aanpassingen noodzakelijk zijn.  
 
In verband met de afschaffing van de Cer en de Wtcg is ook besloten om de gemeentelijke 
tegemoetkoming in de kosten van de premie van de aanvullende zorgverzekering in 2015 te 
verhogen. De gemeenten betaalden daardoor een groot deel van de premie.  
 
Ad 3. Bijzondere bijstand 
Belangrijke uitgangspunten van het bijzondere bijstandsbeleid zijn: 
- individualiseringsprincipe / maatwerk. 
- eigen verantwoordelijkheid en kracht centraal 
- geen strijd met Rijks inkomensbeleid; voorliggende voorzieningen niet doorkruisen. 
 
Bijzondere bijstand is altijd maatwerk. Er wordt gekeken naar de individuele (bijzondere) 
omstandigheden van de persoon die bijzondere bijstand aanvraagt. Redenerend vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid van mensen staat de individuele beoordeling van de noodzaak bij de beoordeling 
van een aanvraag van bijzondere bijstand voorop. Als er in een individuele situatie sprake is van 
onverwachte, niet verwijtbare en onvermijdbare noodzakelijke kosten die niet behoren tot de 
algemene bestaanskosten, dan is volgens de Participatiewet bijzondere bijstand mogelijk.  
 
Daarbij worden bezuinigingen in voorliggende kaders in beginsel niet gecompenseerd via de 
bijzondere bijstand. Kosten die bijvoorbeeld door het Rijk buiten het basispakket van de 
Zorgverzekeringswet (voorliggende voorziening) worden gelaten, worden dus in beginsel niet  
opgevangen via de bijzondere bijstand. 
 
 
  

                                                      
6 Op basis van de notitie ‘Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning’. 
7 Bijv. extra bewassingskosten als gevolg van ziekte/handicap. 



 
Notitie artikel 42 GR: tegenprestatie, gekanteld minimabeleid PW, bezuinigingsmogelijkheden gemeenteraden Pagina 22 25-7-2016 
  

HOOFDSTUK 2.  
Resultaten van het gekantelde minimabeleid Participatiewet in het eerste jaar  
 
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de resultaten van het gekantelde minimabeleid in het kader 
van de Participatiewet gedurende het eerste jaar. Daarbij is vooral gekeken naar het gebruik en 
kosten in 2015. Om deze resultaten in perspectief te kunnen plaatsen, zijn deze cijfers afgezet tegen 
de cijfers in 2014 (dus gebruik en kosten van vóór de kanteling).  
 
De focus ligt hierbij op het POB en de IP omdat deze instrumenten de kern vormen van de kanteling in 
het minimabeleid PW. Deze instrumenten staan niet op zich zelf, maar vormen een integraal 
onderdeel van het minimabeleid PW. Daarom worden ook de resultaten van collectieve aanvullende 
zorgverzekering (in paragraaf 2.2) en de individuele bijzondere bijstand (in paragraaf 2.3) op 
hoofdlijnen weergegeven. 
 
  

2.1  Het POB en de IP 
 
Aantal toekenningen langdurigheidstoeslag in 2014 resp. aantal toekenningen POB/ IP in 2015

8
 

 
 
Aantal toekenningen POB en aantal toekenningen IP in 2015 in de gezamenlijke Bollengemeenten 

 
 
Vergeleken met de ‘oude’ langdurigheidstoeslag in 2014 zijn er in 2015 in alle gemeenten meer 
aanvragen POB/IP toegekend. Het aantal toegekende aanvragen is in totaal gestegen met 20%. Het 
aantal toegekende aanvragen POB was daarbij een fractie hoger dan het aantal toegekende 
aanvragen IP (aantal toekenningen POB bedroeg 51% tegen 49% toekenningen IP). In bijlage 1 bij 
deze notitie zijn de cijfers per gemeente weergegeven. 
 
Kosten langdurigheidstoeslag in 2014 en kosten POB en IP in 2015  

 
 

                                                      
8 De kosten van de afgeschafte categoriale regelingen (zie paragraaf 1.1 -voorzieningen b. t/m d.) zijn niet in het 

overzicht meegenomen omdat is ingezoomd op POB en de IP die in de plaats zijn gekomen van de 
langdurigheidstoeslag. 
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Kosten POB en kosten IP in 2015 in de gezamenlijke Bollengemeenten 

 
 
Vergeleken met de kosten van de langdurigheidstoeslag in 2014 zijn de kosten in verband met het 
POB en de IP in 2015 gestegen met 56%. Deze stijging van de kosten POB/IP is hoger dan de stijging 
van het aantal toegekende aanvragen (met 14%). Reden hiervan is dat het POB en de IP op een 
hoger bedrag zijn vastgesteld dan de voormalige langdurigheidstoeslag (zie hoofdstuk 1). Ook 
vergeleken met andere gemeenten in Nederland is het toegekende bedrag POB (en de IP) relatief 
hoog en komen personen er relatief snel voor in aanmerking (na 12 maanden, waar veel andere 
gemeenten een termijn van 36 maanden of langer hanteren). 
 
Opvallend is dat terwijl het aantal toekenningen IP in 2015 iets lager is dan het aantal toekenningen 
POB, de kosten van de IP juist iets hoger zijn. Reden van deze iets hogere kosten is dat de IP aan 
meer gehuwden is toegekend dan het POB. Het bedrag van de IP dat gehuwden ontvangen bedraagt  
€ 800 en is hoger dan het bedrag van de IP dat een alleenstaande (ouder) ontvangt ad € 500. 
 
Toekenningsnorm POB in 2015 

 
 
Toekenningsnorm IP in 2015 

 
 
Verklaring dat het POB minder aan gehuwden is toegekend dan de IP kan zijn dat voor POB als 
voorwaarde geldt dat beide partners/gehuwden geen uitzicht mogen hebben op inkomensverbetering. 
Heeft een van beide partners dat wel, dan komt dit paar niet in aanmerking voor POB. In veel gevallen 
zal tenminste één partner wel uitzicht hebben op inkomensverbetering, waardoor dat paar geen 
aanspraak kan maken op POB, maar mogelijk wel op IP. Oftewel, gehuwden hebben een grotere kans 
dat zij recht hebben op IP dan op POB. 
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Gebruik van langdurigheidstoeslag in 2014 en PO/IP in 2015 door klanten en niet-klanten 

 
 
Het merendeel van de aanvragen is toegekend aan personen met een bijstandsuitkering (PW, Ioaw of 
Ioaz). Dit gold in 2014 voor de langdurigheidstoeslag en in 2015 voor het POB en de IP tezamen.  
De IP kan alleen worden toegekend aan bijstandsgerechtigden (het is immers een extra prikkel voor 
bijstandsgerechtigden om zich in te spannen richting de arbeidsmarkt). Andere personen komen 
hiervoor niet in aanmerking. Gelet hierop verbaast het niet dat het aantal toekenningen aan 
uitkeringsgerechtigden (personen met een bijstandsuitkering PW, Ioaw of Ioaz) hoger is. 
 
Het POB kan – net als de langdurigheidstoeslag in 2014 – zowel door bijstandsgerechtigden als 
personen uit andere doelgroepen (personen met een ander inkomen) worden aangevraagd.  
Als uitsluitend het gebruik van het POB in 2015 wordt vergeleken met het gebruik van de 
langdurigheidstoeslag in 2014, dan is het aandeel personen uit andere doelgroepen dat gebruik maakt 
van het POB gestegen (van ongeveer 24% naar zo’n 40%).  
 
Wat betreft het gebruik van het POB en de IP door bijstandsgerechtigden (met uitkering PW, Ioaw of 
Ioaz) geldt dat ongeveer 60% van het klantenbestand dat langer dan 12 maanden een 
bijstandsuitkering heeft ontvangen

9
, een POB dan wel een IP heeft ontvangen: 

- ongeveer 23% heeft een POB ontvangen; 
- en ongeveer 37% heeft een IP ontvangen. 
 

2.2 De collectieve aanvullende zorgverzekering en de individuele bijzondere  
   bijstand 
Zoals hiervoor al aangegeven staan het POB/de IP niet op zich zelf. Deze instrumenten vormen een 
integraal onderdeel van het minimabeleid Participatiewet waartoe ook de collectieve aanvullende 
zorgverzekering en de individuele bijzondere bijstand behoren. Om die reden zijn ook resultaten van 
deze instrumenten in beeld gebracht.  
 
De collectieve aanvullende zorgverzekering 
 
Aantal betalende (volwassen) deelnemers aan de collectieve aanvullende zorgverzekering  

 

                                                      
9 Eind 2015 werden er ongeveer 875 uitkeringen verstrekt voor een duur van tenminste 12 maanden of langer. 
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Het gebruik van de collectieve aanvullende zorgverzekering is de afgelopen jaren steeds gestaag 
gestegen. Ook in 2014 en 2015 was sprake van een stijging van het aantal deelnemers met in totaal 
(in de Bollengemeenten samen) 10% in 2014 respectievelijk bijna 13% in 2015.  
 
Ook ouderen (pensioengerechtigden) kunnen gebruik maken van de CZV. Het gebruik van de CZV is 
in de wet niet beperkt tot personen in de leeftijd van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. 
 
Aantal pensioengerechtigde deelnemers vergeleken met overige meerderjarige (betalende) 
deelnemers: 

 
 
Het aantal pensioengerechtigden dat gebruik maakt van de CZV is in de tabel genoemde periode in 
absolute zin gestegen. Het gebruik van de CZV door personen tussen de 18 jaar en de 
pensioengerechtigde leeftijd is echter ook gestegen. Procentueel is daarom het gebruik door 
pensioengerechtigden ongeveer gelijk gebleven. Het gebruik bedroeg steeds circa 21%. Overigens 
verschilde het gebruik per gemeente. In Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout bedroeg het aantal 
pensioengerechtigden dat gebruik maakte van de CZV in december 2015 23% tot 24%, terwijl dat 
percentage in Noordwijk 19% en in Teylingen 16% bedroeg. 
 
Kosten van de collectieve aanvullende zorgverzekering in 2014 en 2015 

 
 
De kosten van de collectieve aanvullende zorgverzekering zijn in 2015 fors gestegen. Oorzaak van 
deze kostenstijging is de stijging van het aantal deelnemers. Daarnaast is de kostenstijging 
veroorzaakt door het besluit van de gemeenten om (in verband met de afschaffing van de Cer en de 
Wtcg) in 2015 een hogere tegemoetkoming in de premie te betalen dan in 2014

10
.  

 
De individuele bijzondere bijstand 
 
Aantal toekenningen bijzondere bijstand in 2014 en 2015 

 
 
Het aantal aanvragen waarop bijzondere bijstand is toegekend, is in 2015 met ongeveer 16% gedaald 
ten opzichte van 2014. 
 

                                                      
10 De tegemoetkoming die de gemeenten betaalden bedroeg in 2015 € 23,71 per deelnemer per maand.  

In 2014 bedroeg deze nog € 17,21 per deelnemer per maand (in de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout 
en Teylingen) respectievelijk € 13,71 per deelnemer per maand (in gemeente Noordwijk). 
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Kosten bijzondere bijstand in 2014 en 2015  

 
 
Ook de kosten van de bijzondere bijstand zijn gedaald in 2015. Echter niet in dezelfde mate als dat 
het aantal toekenningen is gedaald. De daling van de kosten is beperkt gebleven tot 3%. Dat betekent 
dat het gemiddelde bedrag per toekenning in 2015 is gestegen. In 2014 bedroeg een toekenning 
bijzondere bijstand gemiddeld € 207. In 2015 bedroeg de toekenning bijzondere bijstand gemiddeld  
€ 240.  
 
De reden hiervan is het in 2015 sterk toegenomen aantal nieuwkomers (statushouders

11
) vanuit het 

COA. Gemeenten hebben de taak hen te huisvesten. Omdat zij een nieuwe start maken in Nederland, 
zijn ze over het algemeen zeker in de eerste periode voor huisvesting en inkomen grotendeels 
aangewezen op de gemeente/ISD Bollenstreek. Eind 2014 waren er ongeveer 49 nieuwkomers die 
een uitkering voor levensonderhoud ontvingen. Dit aantal bedroeg eind 2015 circa 91. 
 
Nieuwkomers krijgen doorgaans een uitkering ‘aanvullend levensonderhoud’ (overbruggingsuitkering) 
waarmee zij de periode vanaf vestiging in de gemeente tot uitbetaling van de uitkering voor 
levensonderhoud kunnen overbruggen.  
Daarnaast ontvangen ze in de meeste gevallen bijzondere bijstand voor de kosten van 
woninginrichting/huisraad. Met name bij deze vormen van bijzondere bijstand zijn de kosten 
gestegen

12
 en waren de gemiddelde kosten per toekenning hoog. Zoals uit onderstaande figuur blijkt, 

vormden deze kostenposten samen in 2015 in totaal 49% van de totale kosten bijzondere bijstand. 
Terwijl deze uitgaven zijn gedaan door middel van ongeveer 8% van het totale aantal 
toekenningsbesluiten (92% van het aantal toekenningsbesluiten had betrekking op ‘overige kosten’

13
). 

 
Kosten bijzondere bijstand uitgesplitst naar uitkering aanvullend levensonderhoud/inrichting/huis (incl. 
witgoed) respectievelijk overige kosten 2015 

 
 
 
 
 
  

                                                      
11 Vluchtelingen die een verblijfstatus krijgen, worden statushouders genoemd. In deze notitie worden ze 
‘nieuwkomers’ genoemd. 
12 Ook in andere gemeenten in Nederland zijn de uitgaven hiervoor flink gestegen volgens de ‘Divosa-monitor 
factsheet: Financiën bijzondere bijstand’ van 1 maart 2016. 
13 Bijv. de kosten kinderopvang vanwege sociaal medische indicatie of in verband met arbeid of scholing, de 
kosten maaltijdvoorziening, kosten rechtsbijstand, kosten maatschappelijke zorg (bijv. kosten 
beschermingsbewind, curator). 
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HOOFDSTUK 3.  
Wat zijn de gevolgen van de kanteling minimabeleid PW? 

 
Per 1 januari 2015 hebben we verplicht afscheid genomen van vrijwel alle categoriale bijzondere 
bijstandsregelingen. De wetgever hoopt dat klanten daardoor meer geprikkeld worden tot uitstroom 
(activering). Daarbij is de langdurigheidstoeslag vervangen door de individuele inkomenstoeslag (het 
POB). Het POB is bedoeld voor personen met een laag inkomen en vermogen die geen uitzicht 
hebben op inkomensverbetering. De ISD heeft daarnaast voor bijstandsgerechtigden met de 
arbeidsverplichting (en in theorie dus uitzicht op inkomensverbetering) een activeringsinstrument 
ingevoerd: de inspanningspremie (IP).  
 
Heeft het afschaffen van de categoriale regelingen, met name de invoering van de IP in 2015, 
inderdaad (al) geleid tot meer uitstroom? Oftewel is dit een effectief uitstroom bevorderend instrument 
of vooral toch een inkomensondersteunend instrument? 
En wat zijn de (eventuele) inkomenseffecten van de invoering van de kanteling van het minimabeleid 
geweest voor de doelgroep?  
Is het nodig om de ‘Verordening minimabeleid en activering’ aan te passen? 
 
Dat zijn vragen die in dit hoofdstuk aan de orde komen. 
 
 
1. Heeft het afschaffen van de categoriale regelingen, met name de invoering van de IP in 2015,  
geleid tot meer uitstroom uit de bijstand? 
Het gekantelde minimabeleid moet (extra) prikkels geven om klanten tot actief sollicitatiegedrag aan te 
zetten. Zo moet worden voorkomen dat mensen langer dan nodig in de uitkering vast blijven zitten. 
Mede in dat licht is ook de IP ingevoerd. De IP is een premie die moet worden ‘verdiend’ door naar 
vermogen te voldoen aan de arbeidsverplichtingen die zijn verbonden aan de bijstandsuitkering. 
Voldoet iemand niet of onvoldoende aan zijn arbeidsverplichtingen, dan krijgt die persoon een 
maatregel opgelegd. In dat geval heeft de betreffende klant géén recht op IP. 
 
Heeft de IP er inderdaad toe geleid dat meer mensen zijn uitgestroomd? 
 
Uitstroom naar betaald (full-time of part-time) werk/uitkering  via de afdeling re-integratie ISD 
Bollenstreek  

 
 
Uit voorgaande tabel blijkt dat het aantal personen dat met ondersteuning van de afdeling re-integratie 
van de ISD is uitgestroomd in 2015 is gestegen met 16%.  
 
Kan op basis van deze stijging van de uitstroom worden geconcludeerd dat de IP (en de afschaffing 
van alle categoriale bijzondere bijstandsregelingen) een effectief uitstroom bevorderend instrument is? 
 
Nee, die conclusie kan niet op basis van voorgaande cijfers worden getrokken. Aan de stijging van de 
uitstroom kunnen immers verschillende oorzaken ten grondslag liggen, bijv. het aantrekken van de 
economie en de inzet van de afdeling re-integratie van de ISD Bollenstreek. Anderzijds kan op basis 
van voorgaande ook niet worden geconcludeerd dat de IP geen effect heeft gehad. De IP kan een rol 
hebben gespeeld doordat mensen zich toch extra hebben ingezet om een IP te ‘verdienen’.   
 
Wanneer wordt gekeken naar het aantal keren dat een verlaging van de bijstand (maatregel) is 
toegepast wegens het niet (behoorlijk) nakomen van de arbeidsverplichting, dan blijkt dat dit vrijwel 
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stabiel is gebleven (vergeleken met 2014). Er is in 2015 ongeveer 52 keer een verlaging van de 
bijstandsuitkering toegepast wegens het niet nakomen van de arbeidsverplichting (in 2014 53 keer). 
 
Is er in 2015 voldoende aandacht besteed aan controle en handhaving van de arbeidsverplichting? 
Het vrijwel gelijk blijvende aantal maatregelopleggingen wegens het niet nakomen van de 
arbeidsverplichting kan verschillende oorzaken hebben. Veel klanten met de arbeidsverplichting zullen 
zich actief hebben ingezet om werk te vinden. In dat geval is een verlaging uiteraard niet aan de orde. 
Maar er zijn ook altijd klanten die zich niet (voldoende) inspannen. Wanneer dit niet wordt 
geconstateerd of wanneer er niet (voldoende) wordt gehandhaafd, betekent dit dat deze personen 
toch een IP kunnen ontvangen. De effectiviteit van de IP hangt dus voor een belangrijk deel ook af van 
een goede controle en handhaving van de arbeidsverplichtingen.  
 
Controle en handhaving van de arbeidsverplichting blijven daarom (niet alleen in het kader van re-
integratie, maar ook in het kader van het minimabeleid PW) belangrijke aandachtspunten. Ook voor 
de toekomst, wanneer het SPW verantwoordelijk is voor de controle van de arbeidsverplichting en de 
signalering daarvan richting de ISD Bollenstreek, waarna de ISD de handhaving (de feitelijke verlaging 
van de uitkering) uitvoert. 
 
Gelet op voorgaande is het uitsluitend op basis van bovenstaande informatie niet mogelijk om een 
oordeel te geven over de effectiviteit van de IP. Voor de beoordeling van de effectiviteit van de IP (c.q. 
de effectiviteit van de afschaffing van de ‘oude’ categoriale bijzondere bijstandsregelingen die in 2014 
nog golden) is een diepgaander onderzoek nodig.  
Gelet op de beperkte beleidscapaciteit bij de ISD Bollenstreek is het voorstel om – wanneer wordt 
besloten tot een diepgaander onderzoek – de uitvoering van dat onderzoek uit te besteden aan een 
externe partij. 
 
 
2. Wat zijn de (eventuele) inkomenseffecten van de invoering van de kanteling van het 
minimabeleid PW geweest voor de doelgroep?  
Het aantal toekenningen voor POB en IP samen is vergeleken met de langdurigheidstoeslag (waarop 
na 3 jaar recht bestond) is gestegen met 14%. Vergeleken met andere gemeenten in Nederland 
hebben personen die behoorden tot de doelgroep POB/IP een hoog bedrag per toekenning ontvangen 
en kwamen ze daarvoor ook relatief snel in aanmerking (na 12 maanden, waar in veel andere 
gemeenten een termijn van 3-5 jaar gold).  
 
Ook het aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van de collectieve aanvullende zorgverzekering is 
in 2015 met 13% gestegen. Gemeenten betaalden een hogere tegemoetkoming in de kosten van de 
premie van de aanvullende verzekering aan de zorgverzekeraar in 2015. Daardoor betaalden de 
deelnemers in 2015 een relatief lage premie voor hun aanvullende zorgverzekering. En de 
deelnemers die gebruik maakten van het pakket AV-Gemeente-Top hadden recht op een (nog) 
uitgebreidere dekking van hun zorgkosten. 
 
Het aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van de gemeentelijke minimaregelingen PW in de 
vorm van POB/IP en de collectieve aanvullende zorgverzekering is dus gestegen in 2015.  
Ook de hoogte van de toekenning / tegemoetkoming was in 2015 aanzienlijk hoger dan in 2014. 
De totale kosten van deze voorzieningen waren in 2015 dan ook aanzienlijk hoger dan de kosten van 
deze voorzieningen in 2014.  
 
Maar weegt dit op tegen de afschaffing van de categoriale bijzondere bijstandsregelingen die in 2014 
nog waren toegestaan?  
 
In onderstaande overzicht is voor drie groepen een vergelijking gemaakt tussen het oude beleid in 
2014 en het nieuwe beleid. Het gaat om de volgende groepen: 
1. gehuwden. 
2. alleenstaande ouders (die in 2014 wettelijk nog als afzonderlijke groep werden aangemerkt

14
. 

    In de tabel is uitgegaan van een alleenstaande ouder met één ten laste komend kind. 
3. alleenstaanden. 

                                                      
14

 Per 1 januari 2015 bestaat er niet langer een alleenstaande ouder norm in de PW. Alleenstaande ouders 

ontvangen hetzelfde bijstandsbedrag als alleenstaanden. Vanuit de ‘kindregelingen’ van het Rijk ontvangt een 
alleenstaande ouder inkomensondersteuning gericht op het kind. 
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Uiteraard zijn er veel meer varianten mogelijk (ook gehuwden kunnen één of meer ten laste komende 
kinderen hebben) en de alleenstaande ouder kan ook meer kinderen hebben. Maar voor het schetsen 
van een beeld van de inkomenseffecten wordt hier aangesloten bij de wettelijke hoofdgroepen. 
 

2014 Alleenstaande Alleenstaande ouder 
(met 1 kind) 

Gehuwden 
(2 volwassenen) 

Langdurigheidstoeslag 
per 12 mnd 
(recht na 3 jaar laag 
inkomen/vermogen) 

€ 361 per jaar € 464 per jaar € 515 per jaar 

SSCA en de 
Verordening participatie 
schoolgaande kinderen

15
 

€ 100 per jaar  € 100 per volwassene p/j 
€ 200 p/kind

16
 

€ 100 per volwassene x 2 =  
€ 200 per jaar 

Collectieve aanvullende 
zorgverzekering 

€ 207 per 
volwassene

17
 p/j 

€ 207 per volwassene
18

 
p/j 
 

€ 207 per volwassene x 2 = 
€ 414

19
 per jaar 

Totaal € 668 p/j € 971 p/j
20

 € 1.129 p/j 

    

Chronisch zieken, 
gehandicapten en 
ouderen 

€ 250 per persoon per 
jaar 

€ 250 per persoon per 
jaar 

€ 200 per persoon per jaar 

 
 

2015 Alleenstaande en alleenstaande ouder Gehuwden  
(2 volwassenen) 

POB/IP € 500 per jaar € 800 per jaar 

Collectieve aanvullende 
zorgverzekering 

€ 285 per volwassene € 285 per volwassene x 2 = 
€ 570 per jaar 

Totaal € 785 € 1.370 

 
In het overzicht is de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen afzonderlijk opgenomen 
omdat deze regeling (zoals de naam al zegt) voor een specifieke groep gebruikers was bedoeld.  
 
 
Wat kan op grond van voorgaand overzicht (tabel) worden vastgesteld? 
1. Vergeleken met het oude categoriale minimabeleid van de PW lijken alleenstaanden en gehuwden 
(zonder kinderen) die hiervoor in aanmerking komen, in 2015 financieel beter uit geweest te zijn met 
het nieuwe minimabeleid van de PW.  
 
2. Dit is anders voor alleenstaande ouders (en gehuwden met kinderen). Weliswaar was het bedrag 
van een POB/IP voor een alleenstaande ouder in 2015 hoger dan de oude langdurigheidstoeslag in 
2014. Maar doordat de wetgever de categoriale regelingen in de Participatiewet heeft afgeschaft, is de 
Verordening participatie schoolgaande kinderen vervallen.  
Alleenstaande ouders hadden daarom in 2015 niet langer recht op categoriale bijzondere bijstand in 
de vorm van een tegemoetkoming in bepaalde kosten van hun kinderen. 
 

                                                      

15 Op grond van de regeling Sportieve en sociaal culturele activiteiten (SSCA) konden volwassenen een bedrag 

van € 100 per persoon ontvangen voor maatschappelijke participatie (bijv. sportieve activiteiten/cultuur). Ouders 
konden op grond van de Verordening participatie schoolgaande kinderen voor hun kinderen een bedrag van  
€ 200 per kind ontvangen voor maatschappelijke participatie. 
16

 In Teylingen bedroeg de tegemoetkoming t.b.v. maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen  
€ 235 per kind per jaar 
17 In Noordwijk bedroeg de tegemoetkoming € 165 p/volwassene per jaar. 
18 Ten laste komende kinderen tot 18 jaar waren (en zijn) gratis mee verzekerd in de collectieve aanvullende 
zorgverzekering. Wat betreft Noordwijk: zie vorige voetnoot. 
19 In Noordwijk bedroeg de tegemoetkoming € 165 per volwassene per jaar x 2 personen = € 330 per jaar. 
20 In Noordwijk bedroeg de totaalsom: voor de alleenstaande € 626 p/j, voor de alleenstaande ouder € 929 p/j en 

voor gehuwden € 1.045 p/j.  In Teylingen bedroeg de totaalsom voor de alleenstaande ouder € 1.006 p/j. 
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Bij deze constatering moet worden opgemerkt dat het minimabeleid van de Participatiewet dat door de 
ISD Bollenstreek wordt uitgevoerd, niet op zichzelf staat. De regering heeft er (in het kader van de Wet 
Hervorming Kindregelingen) bewust voor gekozen om de bijdrage in de kosten van kinderen te 
versoberen. Voorheen kregen alleenstaande ouders in de bijstand aanzienlijk meer inkomens-
ondersteuning dan werkende alleenstaande ouders. Daardoor loonde het voor hen niet of nauwelijks 
om aan het werk te gaan en dit belemmerde volgens de regering de uitstroom uit de bijstand.  
Dit is de reden dat in de Participatiewet de uitkeringshoogte van de alleenstaande ouder gelijk is 
gesteld aan die van een alleenstaande. Voor de kosten van de kinderen kunnen ouders aanspraak 
maken op voorzieningen uit de landelijke Rijksregeling

21
. De inkomensachteruitgang van 

alleenstaande ouders en gehuwden met kinderen wordt dus (gedeeltelijk) gecompenseerd via de 
Rijksoverheid. 
Het minimabeleid van de PW sluit hierop aan, zodat rijks(inkomens)beleid niet wordt doorkruist. Komt 
de alleenstaande ouder te staan voor noodzakelijke kosten die voortvloeien uit bijzondere 
omstandigheden, dan kan binnen de Participatiewet mogelijk individuele bijzondere bijstand hiervoor 
worden toegekend.   
 
Minimaregelingen in het kader van de Gemeentewet 
Gemeenten kunnen overigens in het kader van de Gemeentewet wel bepaalde minimaregelingen 
treffen voor bijvoorbeeld kinderen c.q. ouders met een laag inkomen en vermogen. Een voorziening 
kan op grond van de  Gemeentewet worden getroffen als het algemeen/ openbaar belang daarmee 
wordt gediend. In het kader van het algemeen belang kunnen bijvoorbeeld instrumenten worden 
ingezet die beogen om door het stimuleren van maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten 
een bepaald sociaal klimaat te realiseren (bevordering leefbaarheid) of om bepaalde problemen in de 
gemeente te voorkomen of maatschappelijke participatie te stimuleren.  
 
Wanneer echter het element ‘inkomensondersteuning’ centraal staat (dat onderdeel uitmaakt van het 
Rijksinkomensbeleid en dat beleid mogen gemeenten niet doorkruisen), dan zijn de kaders van de 
Participatiewet voor het verlenen van bijzondere bijstand van toepassing. De Gemeentewet mag dus 
niet worden gebruikt om de kaders van de Participatiewet te omzeilen. 
 
Vaststelling van minimabeleid op grond van de Gemeentewet moet in een verordening worden 
vastgelegd. Het is een bevoegdheid van de Raad. 
Een voorziening op grond van de Gemeentewet is bijvoorbeeld de ‘Stadspas’ (waarmee personen die 
behoren tot de gekozen doelgroep korting kunnen krijgen op culturele, recreatieve en sportieve 
activiteiten bij bepaalde winkels/bedrijven).  
Een ander voorbeeld is een ‘declaratiefonds maatschappelijke participatie’ waarmee een bepaalde 
doelgroep een bepaalde financiële bijdrage krijgt waarmee hij kan deelnemen aan bepaalde 
maatschappelijke, sociale, culturele, sport- en/of welzijnsactiviteiten.  
Ook een ‘kindpakket’ is mogelijk waarbij een vergoeding kan worden toegekend aan een bepaalde 
doelgroep voor  bepaalde binnen- en/of buitenschoolse activiteiten van kinderen zodat de kinderen 
kunnen meedoen (bijvoorbeeld voor schoolreisjes, schoolspullen, contributies voor bijv. 
sportverenigingen, sportattributen, culturele activiteiten).  
Voorts kan een kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen als gemeentelijke minimaregeling 
(buiten de PW om) worden aangemerkt. 
 
Integraal gemeentelijk minimabeleid 
Het minimabeleid van de Participatiewet zou mogelijk kunnen worden verbeterd door met een bredere 
blik te kijken naar het gemeentelijke minimabeleid in zijn geheel. En met als doel de vormgeving van 
een integraal gemeentelijke minimabeleid. Dat wil zeggen een minimabeleid met verbindingen tussen 
het minimabeleid op grond van de Gemeentewet en het minimabeleid PW. De ISD voert op grond van 
de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek  de Participatiewet en de daarop gebaseerde 
minimaregelingen uit. Gemeenten en ISD zouden op basis van het inzicht welke minimavoorzieningen 
er in de gemeenten zijn kunnen nadenken over de vorming van één samenhangend minimabeleid. 
 
 
 
 

                                                      
21 Voor de kosten van hun kinderen kunnen alleenstaande ouders in de bijstand (net als werkende ouders met 

een laag inkomen) het kindgebonden budget, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en inkomensafhankelijke 
combinatiekorting ontvangen. 
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De afzonderlijke gemeenten hebben op dit moment het volgende (eigen) gemeentelijke minima-
beleid

22
:  

 
De gemeente Hillegom: 

- is aangesloten bij het Jeugdsport/cultuurfonds voor in totaal € 35.000 (waarvan € 25.000 voor 
sport en € 10.000 voor cultuur). Deze afspraak geldt voor 3 jaar (2015 t/m 2018)

23
; 

- kent een noodfonds van € 30.000 dat wordt uitgevoerd door de ISD; 
- heeft een jaarlijks subsidiebudget van € 10.000 voor preventieve maatregelen, aan te vragen 

bij de gemeente;  

- kent kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.  
  
De gemeente Lisse: 

- kent een noodfonds dat wordt uitgevoerd door de ISD; 
- kent kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 

 
De gemeente Noordwijk: 

- kent het Project schuldhulpmaatjes voor schuldpreventie (verstrekking van subsidie aan 
diaconieën); 

- kent een noodfonds van € 30.000 dat wordt uitgevoerd door de ISD; 
- neemt deel aan het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds; 
- verstrekt subsidie aan Kwadraad voor stabilisatietrajecten ten behoeve van gebruikers 

Voedselbank; 

- gaat een participatieregeling Noordwijk oprichten, die door de gemeente Noordwijk wordt 
uitgevoerd (waarmee bijvoorbeeld volwassenen in staat zullen worden gesteld om te gaan 
sporten, deel te nemen aan een culturele vereniging of het volgen van een cursus); 

- gaat een declaratieregeling instellen voor reparatie/aanschaf/vervanging witgoed voor 
pensioengerechtigden. 

 
De gemeente Noordwijkerhout: 

- kent kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 
 
De gemeente Teylingen: 

- kent een sport- en cultuurregeling; 
- kent een kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 

 
 
3. Uit voorgaand overzicht (tabel) zou ook de conclusie kunnen worden getrokken dat chronisch 
zieken, gehandicapten en ouderen met een laag inkomen en vermogen er in 2015 op achteruit zijn 
gegaan. Zij hadden immers geen recht meer op de vergoeding op basis van de regeling chronisch 
zieken, gehandicapten en ouderen.  
Daarnaast kwamen ouderen (personen in de pensioengerechtigde leeftijd) in 2015 op grond van de 
wet ook niet in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag (het POB).  
  
Anderzijds kwamen chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met een laag inkomen en vermogen 
in 2015 wel in aanmerking voor de collectieve aanvullende zorgverzekering. Via het pakket AV-
Gemeente-Top konden zij aanspraak maken op een uitgebreide dekking van diverse zorgkosten die 
veel chronisch zieken, gehandicapten en ouderen maken.  
Daarnaast konden ze voor eventuele kosten die niet uit de collectieve aanvullende zorgverzekering 
worden gedekt (bijv. extra bewassingskosten van kleding als gevolg van ziekte of handicap) een 
aanvraag bijzondere bijstand indienen.  
De categoriale inkomensvoorziening die ze eerder konden ontvangen en naar eigen inzicht (vrij) 
konden besteden, is dus wel afgeschaft, maar voor specifieke kosten die samenhangen met 
ziekte/handicap/leeftijd kon in veel gevallen wel een vergoeding worden ontvangen (via de 
aanvullende zorgverzekering of de bijzondere bijstand).  
 

                                                      
22 Volgens informatie die de vijf gemeenten hierover aan de ISD hebben verstrekt. 
23 Naar aanleiding van het ‘kindpakket’ van de kinderombudsman. 
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Of personen uit deze specifieke groep er financieel op achteruit zijn gegaan doordat de wetgever de 
categoriale bijzondere bijstand in de PW voor hen heeft afgeschaft, zal daarom per persoon 
verschillen. 
 
Gemeenten kunnen overigens in het kader van de Gemeentewet wel bepaalde minimaregelingen 
treffen voor bijvoorbeeld oudere inwoners met een laag inkomen en vermogen. In het kader van het 
openbaar belang kunnen bijvoorbeeld instrumenten worden ingezet die beogen om door het 
stimuleren van maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten een bepaald sociaal klimaat te 
realiseren of om  problemen in de gemeente te voorkomen. 
 
Zoals hierboven onder punt 2 ook al is vermeld, wordt aanbevolen om – in het kader van een integraal 
minimabeleid (dat niet alleen is beperkt tot het minimabeleid PW) te  inventariseren welke voorzie-
ningen er (ook) voor ouderen (pensioengerechtigden), chronisch zieken en gehandicapten zijn en of, 
en zo ja, welke (aanvullende) voorzieningen er eventueel nodig zijn voor deze doelgroep. Mede op 
basis van die informatie kan worden nagedacht over de vorming en inrichting van één samenhangend 
minimabeleid, dat ook gericht is op ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. 
 
 
4. In het overzicht is de (individuele) bijzondere bijstand niet opgenomen. Reden hiervan is dat dit een 
echte ‘maatwerkvoorziening’ waarbij een persoon de toegekende bijzondere bijstand moet gebruiken 
voor de kosten waarvoor de bijstand is toegekend (doeluitkering). In het overzicht staan de 
voorzieningen waarvoor in beginsel iedereen met een laag inkomen en vermogen in aanmerking kan 
komen.  
 
In paragraaf 2.2 is al geconstateerd dat het aantal toekenningen bijzondere bijstand flink is gedaald en 
dat de kosten licht zijn gedaald. Oorzaak van deze daling kan zijn de combinatie van: 
- een hoge financiële toekenning POB/IP; 
- de forse bijdrage in de kosten van de aanvullende zorgverzekering CZV (met een uitgebreide 
dekking, waardoor zorgkosten betaald kunnen worden via de verzekering); 
- maar ook de toepassing van individueel maatwerk bij de bijzondere bijstand, waarbij wordt uitgegaan 
van eigen verantwoordelijkheid en waarbij het Rijksbeleid, zoals vertaald in voorliggende 
voorzieningen in beginsel niet wordt doorkruist. 
 
In het klanttevredenheidsonderzoek dat momenteel wordt gehouden is overigens onder andere de 
vraag opgenomen of de klant vindt dat zijn financiële situatie is veranderd door de afschaffing van 
enkele minimaregelingen en de invoering van POB/IP. Ook is de vraag gesteld of en waarom de klant 
(geen) gebruik maakt van de collectieve aanvullende zorgverzekering. De resultaten van dat 
onderzoek kunnen een beeld geven van de manier waarop klanten de kanteling hebben ervaren en de 
beweegredenen om wel of niet deel te nemen aan de collectieve aanvullende zorgverzekering. 
 
 
3. De Verordening minimabeleid en activering PW, Ioaw en Ioaz ISD Bollenstreek 2015  
    wijzigen? 
Het POB en de IP zijn geregeld in de Verordening minimabeleid en activering PW, Ioaw en Ioaz ISD 
Bollenstreek 2015.  
 
Op dit moment lijkt er geen aanleiding te zijn om inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in deze 
verordening. De kanteling van het minimabeleid (met daarbij invoering van POB en IP) per 1 januari 
2015 is nog maar net ingezet. De kanteling is, zoals het woord al zegt, een grote wijziging van het 
minimabeleid. Deze wijziging moet tijd krijgen om zich zelf te bewijzen. En na het afgelopen roerige 
jaar waarbij de Participatiewet is ingevoerd met alle wijzigingen van dien, lijkt het goed om even pas 
op de plaats te maken. Klanten kunnen zo ook beter de gelegenheid krijgen om bekend te worden met 
het POB en de IP en er eventueel gebruik van te maken.  
 
Wel kunnen een aantal zaken in de verordening worden verduidelijkt voor met name de uitvoering. Het 
gaat dan niet om inhoudelijke beleidswijzigingen, maar om enkele technisch-/ juridische 
verbeteringen/aanvullingen. 
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HOOFDSTUK 4. 
Conclusie en aanbevelingen 

 
Met de invoering van de Participatiewet (PW) per 1 januari 2015 hebben we in het minimabeleid PW 
verplicht afscheid genomen van een aantal categoriale bijzondere bijstandsregelingen. De wetgever 
hoopt dat klanten in de bijstand door het (vrijwel) afschaffen van de categoriale regelingen meer 
geprikkeld worden tot uitstroom (activering). Daarbij is in de PW de langdurigheidstoeslag vervangen 
door de individuele inkomenstoeslag (het POB). Het POB is bedoeld voor personen met een laag 
inkomen en vermogen die geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.  
 
De ISD heeft daarnaast voor bijstandsgerechtigden met de arbeidsverplichting (en in theorie dus 
uitzicht op inkomensverbetering) een activeringsinstrument ingevoerd: de inspanningspremie (IP). 
Bedoeling is dat klanten daarmee extra geprikkeld worden om werk te vinden. Het POB en de IP zijn 
neergelegd in de ‘Verordening minimabeleid en activering’. 
 
Het POB en met name de IP vormen de kern van de kanteling van het minimabeleid in de PW. Een 
kanteling omdat voorheen de nadruk van het minimabeleid lag op inkomensondersteuning (door 
middel van categoriale bijzondere bijstand). Dit beleid leek als neveneffect te hebben dat werken (en 
uitstroom uit de bijstand) onaantrekkelijk werd. Sinds 1 januari 2015 ligt daarom binnen het minima-
beleid van de PW de nadruk veel meer op activering/prikkeling van klanten om actief werk te zoeken.  
 

Effectiviteit van de IP 
Kernvraag is of het afschaffen van de categoriale regelingen door de wetgever en de invoering van de 
IP door de ISD gemeenten inderdaad heeft geleid tot meer uitstroom naar werk. En of voldoende 
aandacht is besteed aan controle en handhaving van de arbeidsverplichting. De effectiviteit van de IP 
hangt namelijk voor een belangrijk deel af van een goede controle en handhaving van de 
arbeidsverplichtingen.  
Op basis van de huidige gegevens kan deze vraag nog niet worden beantwoord. Voor de beoordeling 
van de effectiviteit van de IP is een diepgaander onderzoek nodig. Gelet op de beperkte beleids-
capaciteit bij de ISD Bollenstreek is het voorstel om – wanneer wordt besloten tot een diepgaander 
onderzoek – de uitvoering van dat onderzoek uit te besteden aan een externe partij. 
 

Inkomenseffecten van de kanteling 
Wat betreft de inkomenseffecten van de kanteling, kan worden vastgesteld dat vergeleken met andere 
gemeenten in Nederland personen die behoren tot de doelgroep POB/IP een hoog bedrag per 
toekenning ontvangen. Zij komen daarvoor ook relatief snel in aanmerking. 
Daarnaast is de dekking van het pakket AV-Gemeente-Top van de collectieve aanvullende 
zorgverzekering uitgebreid. Ook de tegemoetkoming in de premie van de collectieve aanvullende 
zorgverzekering die gemeenten aan de zorgverzekeraar betalen (waardoor voor de deelnemers een 
relatief lage premie resteert) is in 2015 fors gestegen. 
 
De kanteling van het minimabeleid in de PW heeft gelet op deze voorzieningen – vergeleken met het 
oude beleid – een financieel positief effect voor alleenstaanden en gehuwden die hiervoor in 
aanmerking komen. Dat geldt niet voor alleenstaande ouders met ten laste komende kinderen en voor 
gehuwden met twee of meer kinderen. Doordat de wetgever de categoriale regelingen in de PW 
vrijwel helemaal heeft afgeschaft (waardoor de Verordening participatie schoolgaande kinderen is 
vervallen), kunnen alleenstaande ouders er financieel iets op achteruit zijn gegaan. 
Dit kan echter opgevangen zijn/worden door gemeentelijke minimabeleid. Op basis van de 
Gemeentewet kunnen gemeenten namelijk (in het kader van het openbaar belang) instrumenten 
inzetten voor bepaalde doelgroepen. 
 
Tenslotte zal de verplichte afschaffing van de categoriale regeling chronisch zieken, gehandicapten en 
ouderen voor personen uit die doelgroep verschillende gevolgen hebben gehad. De inkomensvoor-
ziening die ze eerder konden ontvangen en naar eigen inzicht (vrij) konden besteden, is dus wel 
afgeschaft, maar voor specifieke kosten die samenhangen met ziekte/handicap/leeftijd kon in veel 
gevallen wel een vergoeding worden ontvangen (via de aanvullende zorgverzekering of de bijzondere 
bijstand). Of personen uit deze specifieke groep er financieel op achteruit zijn gegaan doordat de 
wetgever de categoriale bijzondere bijstand voor hen heeft afgeschaft, zal daarom per persoon 
verschillen. 
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Ook voor deze groep geldt, dat de afschaffing van de categoriale regeling in de Participatiewet kan 
zijn/worden opgevangen door gemeentelijke minimabeleid. Zoals hiervoor al aangegeven kunnen 
gemeenten op basis van de Gemeentewet (in het kader van het openbaar belang) instrumenten 
inzetten voor bepaalde doelgroepen. 
 

Het beleid POB en IP zoals neergelegd in de Verordening minimabeleid en 
activering 
Is er – gelet op voorgaande – reden om de Verordening minimabeleid en activering te wijzigen? 
De bevindingen in deze evaluatie lijken geen aanleiding te geven om op dit moment inhoudelijke 
wijzigingen aan te brengen in deze verordening. 
Een aantal zaken zou in de verordening kunnen worden verduidelijkt voor met name de uitvoering 
(maar het gaat dan niet om inhoudelijke beleidswijzigingen, maar om enkele technisch-/ juridische 
verbeteringen/aanvullingen).  
 

Vorming van integraal minimabeleid 
Wel wordt aanbevolen om te kijken naar de vormgeving van een integraal gemeentelijke 
minimabeleid. Dat wil zeggen een samenhangend minimabeleid met verbindingen tussen het 
gemeentelijke minimabeleid en het minimabeleid PW. Gelet op de afschaffing van de categoriale 
bijzondere bijstand in de Participatiewet zou daarbij bijzondere aandacht kunnen uitgaan naar 
gezinnen met kinderen en ouderen (pensioengerechtigden), chronisch zieken en gehandicapten.  
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Bijlage 1 Cijfers minimabeleid PW 
 
POB en IP 
 
Aantal toekenningen langdurigheidstoeslag in 2014 resp. aantal toekenningen POB en IP in 2015 per 
gemeente 

Gemeente Aantal 
toekenningen  
LDT in 2014 

 Aantal 
toekenningen 
POB in 2015 

Aantal 
toekenningen IP in 
2015 

Totaal POB + IP 
in 2015 

Hillegom 136    81   81 162 

Lisse 102    53   61 114 

Noordwijk 128    75   75 150 

Noordwijkerhout   70    55   36   91 

Teylingen 141    90   88 178 

ISD Bollenstreek 577  354 341 695 

 
Kosten langdurigheidstoeslag in 2014 en kosten POB en IP in 2015 per gemeente 

Gemeente Kosten 
langdurigheids-
toeslag in 2014 

 Kosten POB in 
2015 

Kosten IP in 2015 Totaal Kosten 
POB + IP in 
2015 

Hillegom €   54.539  €   40.300 €   42.900   €   83.200 

Lisse €   41.638  €   26.450 €   36.000 €   62.450 

Noordwijk €   51.108  €   38.350 €   40.300 €   78.650 

Noordwijkerhout €   28.754  €   26.750 €   20.300 €   47.050 

Teylingen €   56.505  €   41.950 €   50.550 €   92.500 

ISD Bollenstreek € 232.544  € 173.800 € 190.050 € 363.850 

 
 
Collectieve aanvullende zorgverzekering 
 
Aantal betalende deelnemers aan de collectieve aanvullende zorgverzekering in 2014/2015 

Gemeente  Jan. 
2014 

Dec. 2014 Stijging jan. 2014 
t/m dec. 2015 

Dec. 
2015 

Stijging jan. 2015 
tot dec. 2015 

Hillegom   243   254   11  (+ 4,5%)   275   21 (+  8,3%) 

Lisse   201   237   36 (+17,9%)   261   24 (+10,1%) 

Noordwijk   216   236   20  (+  9,3%)   249   13 (+   5,5%) 

Noordwijkerhout   150   163   13  (+  8,7%)   194   31 (+ 19   %) 

Teylingen   244   270   26  (+10,7%)   328   58 (+ 21,5%) 

ISD Bollenstreek 1054 1160 106  (+10,1%) 1307 147 (+ 12,7%) 

 
Gebruik van de AV-Gemeente-Standaard en AV-Gemeente-Top in de Bollengemeenten in 2014/2015 

 Jan. 2014 Dec. 2014 Stijging jan. 2014 
t/m dec. 2015 

Dec. 
2015 

Stijging jan. 2015 
tot dec. 2015 

AV-Gemeente-
Standaard 

412 465   53 (+12,9%)   557 92 (+ 19,8%) 

AV-Gemeente-
Top 

642 695   53 (+  8,3%)   750 55 (+   7,9%) 

Totaal 1054 1160 106 (+10,1%) 1307 147 (+12,7%) 

 
Aantal pensioengerechtigde deelnemers aan de collectieve aanvullende zorgverzekering in 2014/2015 

Gemeente  Jan. 2014 Dec. 2015 

Hillegom   54   65 

Lisse   49   63 

Noordwijk   42   48 

Noordwijkerhout   35   45 

Teylingen   43   54 

ISD Bollenstreek 223 275  
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Kosten van de collectieve aanvullende zorgverzekering in 2014/2015 

 
 

Kosten 2014 Kosten 2015 

Hillegom €   52.477 €   76.222 

Lisse €   46.544 €   78.759  

Noordwijk €   37.899 €   69.663 

Noordwijkerhout €   32.574 €   54.262 

Teylingen €   53.856 €   88.190 

ISD Bollenstreek € 223.350 € 367.095 

 
Tegemoetkoming in de maandpremie betaald door de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en 
Teylingen in 2014: 

Pakket Netto premie 
p/m in 2014 

Betaling gemeente per 
deelnemer p/m 

Bijdrage klant p/m 

AV-Gemeente- Standaard € 27,71 € 17,21 € 10,50 

AV-Gemeente-Top € 41,55 € 17,21 € 24,34 

 
Door de gemeente Noordwijk in 2014: 

Pakket Netto premie 
p/m in 2014 

Betaling gemeente per 
deelnemer p/m 

Bijdrage klant p/m 

AV-Gemeente- Standaard € 27,71 € 13,71 € 14,00 

AV-Gemeente-Top € 41,55 € 13,71 € 27,84 

 
Tegemoetkoming in de maandpremie betaald door de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, 
Noordwijkerhout en Teylingen in 2015: 

Pakket Netto premie 
p/m in 2015 

Betaling gemeente Bijdrage klant p/m 

AV-Gemeente-Standaard € 27,71 € 23,71 €   4,00 

AV-Gemeente-Top € 46,96 € 23,71 € 23,25 

 
 
Kosten individuele bijzondere bijstand in 2014 en 2015 
 
Kosten individuele bijzondere bijstand in 2014 en 2015 per kostensoort bijzondere bijstand 

Kostensoort bijz. bijstand Kosten 2014 Kosten 2015 Toe-/afname kosten 

Aanvullend levensonderhoud 
Kosten inrichting/huisraad 
Kosten witgoed 

€  460.046 €   499.597  
 

€   39.551 
 

Overige kosten €   587.633 €    517.758 €   69.875 -/- 
 

Totaal € 1.047.679 € 1.017.355 €   30.324 -/- 

 
 
Aantal toekenningen bijzondere bijstand in 2014 en 2015 per kostensoort bijzondere bijstand 

Kostensoort Aantal toekenningen in 2014 Aantal toekenningen in 2015 

Aanvullend levensonderhoud 
Kosten inrichting/huisraad 
Kosten witgoed 

  385   349 

Overige kosten 4683 3893 

Totaal 5068 4242 
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B I J L A G E  III    Bezuinigingen 
 

 
 
Samenvatting 
Eind 2015 heeft de ISD Bollenstreek de opdracht gekregen om met een nadere uitwerking te komen 
van de mogelijkheden tot bezuiniging. Deze notitie bevat een beschrijving van bezuinigings-
mogelijkheden van de gemeenteraden binnen de Wmo, de Participatiewet (PW)/minima en de 
schulddienstverlening. 
 
 
 

Voorstellen 
a. kennis te nemen van de mogelijkheden tot bezuiniging; 
b. af te zien van de weergegeven bezuinigingsmogelijkheden Wmo; 
c. af te zien van de weergegeven bezuinigingsmogelijkheden PW/minimabeleid;  
d. een eigen bijdrage in te voeren bij schuldregelingen die ten laste komt van schuldeisers (conform  
    de NVVK richtlijn); alsmede  
e. (zie daarvoor het beleidsplan schulddienstverlening 2016-2020) meer in te zetten op het zelf  
    uitvoeren van budgetbeheer (dit realiseert een bezuiniging op de bijzondere bijstand). 
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Aanleiding 
Eind 2015 heeft het Algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek in het kader van art. 42 GR ISD 
Bollenstreek de ISD opdracht gegeven om met een nadere uitwerking te komen van een aantal 
voorstellen waaronder ‘bezuinigingen’. 
In de aanbiedingsbrief aan het Algemeen Bestuur d.d. 12 november 2015 is aangegeven dat zal 
worden gekeken naar de (on)mogelijkheden om te bezuinigingen in de Wmo, de schulddienst-
verlening en de Participatiewet/minimaregelingen. 
Deze notitie bevat een beschrijving van bezuinigingsmogelijkheden van de gemeenteraden binnen de 
drie genoemde wetten. 
   

Leeswijzer 
In hoofdstuk1 worden mogelijke bezuinigingen in de Wmo onder de loep genomen. 
Hoofdstuk 2 gaat over de mogelijkheden voor bezuinigingen in de Participatiewet/minimaregelingen 
en dan met name de ‘inkomensvoorzieningen’ (bijstandsverstrekking / minimabeleid). De eventuele 
mogelijkheden tot bezuiniging op re-integratie(voorzieningen) zijn niet in deze notitie beschreven. 
Reden daarvan is dat deze onderwerp van gesprek zijn in het kader van de vorming van het 
Servicepunt Werk en mogelijk in de loop van dit jaar niet langer behoren tot het takenpakket van de 
ISD Bollenstreek. 
In hoofdstuk 3 is tenslotte beschreven welke bezuinigingen mogelijk zijn in het kader van de 
schulddienstverlening. 
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HOOFDSTUK 1. 
Mogelijkheden tot bezuinigingen in de Wmo 

 
Deze memo is een opsomming van bezuinigingsmogelijkheden er zit geen waardoordeel aan. Om tot 
een integraal beeld te komen van bezuinigingsmogelijkheden is het eigenlijk nodig om alle 
gemeentelijke (Wmo) taken tegen het licht te houden. 
 

Recapitulatie bezuinigingen 
De volgende bezuinigingen zijn al doorgevoerd 

 Invoering eigen bijdrage voor alle voorzieningen 

 Invoering scootmobiel en rolstoelpool 

 Verhoging eigen bijdrage CVV 

 Aanpassen aantal zones CVV 

 Algemene voorziening Hulp bij het huishouden 
 
Daarnaast wordt sinds 2013 (‘De Kanteling”) ingezet op eigenkracht en het sociaal netwerk om te 
komen tot oplossingen voor de ondervonden problemen. Met als resultaat minder beroep op 
maatwerkvoorzieningen. 
Ook bij de inkoop van de voorzieningen (aanbesteding en contract hulpmiddelen, trapliften en 
woningaanpassingen) is gezocht naar slimme manieren om producten te combineren of juist elkaar te 
halen om zo kwalitatief maar zeker ook financieel voordeel te behalen. 
Ook bij de meest recente inkoop Begeleiding is de landelijke bezuiniging door vertaald naar de 
tarieven begeleiding individueel en dagbesteding. 
 
In de loop der tijd is beleidsmatig daar waar mogelijk al bezuinigd tot het punt dat het ook nog 
acceptabel is en in de lijn van de Wmo. Verdere beleidswijzigingen zullen leiden tot een 
versobering/verschraling van de ondersteuning. Bij de keuze voor verdere bezuinigingen op de Wmo 
maatwerkvoorzieningen moeten de maatschappelijke effecten (op de langere termijn) niet uit het oog 
worden verloren.  
 
De effecten van eerdere keuzes zoals bijvoorbeeld de systematiek van de tariefsbepaling binnen de 
hulp bij het huishouden en het omvallen van TSN zijn in sommige gemeenten aanleiding geweest om 
de Meldcode verantwoord marktgedrag geheel of gedeeltelijk te ondertekenen. In het licht van het 
onderschrijven van de gehele Meldcode lijken verdere bezuinigingen op de maatwerkvoorzieningen 
Wmo een tegengestelde gedachte. 
 
Gelet op het bovenstaande is het advies op dit moment geen bezuinigingsvoorstellen door te voeren. 
Temeer omdat, zoals aangegeven in de loop der jaren al veel is bezuinigd, dat de (overgebleven) 
voorstellen een minimale besparing opleveren. Daarbij komt dat de beeldvorming op dit moment is 
(terecht of onterecht) dat er veel geld over is op de Wmo, bezuinigingsvoorstellen zullen op dit 
moment mogelijk weinig draagvlak krijgen vanuit bijvoorbeeld Wmo-adviesraden.  
 
 

1.1  Indicatiestelling 
De vraag of strenger indiceren mogelijk kan bijdragen aan het behalen van de bezuiniging moet 
negatief worden beantwoord. Ten eerste wordt geïndiceerd conform het door de gemeenten 
vastgesteld beleid. Ten tweede zou dit de suggestie kunnen wekken dat op dit moment niet (streng) 
wordt geïndiceerd conform vastgesteld beleid. 
 
Op indicatiestelling an sich kan niet worden bespaard wel op het beleid dat ten grondslag ligt aan de 
indicatiestelling. 
Wel kan worden besloten niet meer op huisbezoek te gaan om een indicatie te stellen. Het afleggen 
van een huisbezoek is een nadrukkelijke politieke wens geweest en wordt als zeer positief beoordeeld 
door zowel klant als consulent. Er staat echter niet in de wet dat er een huisbezoek moet plaatsvinden 
wel staat er dat er een zorgvuldig onderzoek moet plaatsvinden.  Voor een zorgvuldig onderzoek zal 
veelal sprake zijn van enige vorm van persoonlijk contact met betrokkene, of een vertegenwoordiger 
van betrokkene, aangezien daardoor een adequaat totaalbeeld van de betrokkene en zijn situatie 
verkregen kan worden. De vorm van het onderzoek is vrij. 
 



 
Notitie artikel 42 GR: tegenprestatie, gekanteld minimabeleid PW, bezuinigingsmogelijkheden gemeenteraden Pagina 40 25-7-2016 
  

1.2  Maatwerkvoorzieningen 
 
Hulp bij het huishouden 
Het op een andere manier organiseren van hulp bij het huishouden kan bijdrage aan het realiseren 
van een bezuiniging. Er zijn twee mogelijkheden hulp bij het huishouden als algemene voorziening of 
hulp bij het huishouden als maatwerkvoorziening nieuwe stijl. 
 
Op dit moment ligt de keuze voor om het beleid rondom de algemene voorziening te continueren, of in 
te voeren (Teylingen) of het instellen van resultaatafspraken bij HbH categorie 1 (maatwerkvoorziening 
nieuwe stijl). 
 
Moeilijkheid bij de te maken keuze is dat (nog steeds) duidelijk is of een algemene voorziening hulp bij 
het huishouden onder de Wmo 2015 is toegestaan. Een uitspraak van de CRvB hierover laat nog 
steeds op zich wachten. De verwachting is dat er in mei 2016 een uitspraak volgt. 
 
Onder verwijzing naar eerdere notities over het omvormen van de maatwerkvoorziening HbH naar 
algemene voorziening of maatwerkvoorziening nieuwe stijl is al berekend dat de nieuwe voorstellen 
naar verwachting een besparing zullen opleveren. 
Bij benadering gaat het om een besparing van 20-30%. Daar staat tegen over dat ook de inkomsten 
uit eigen bijdrage navenant dalen.  
 
Begeleiding 
Of er mogelijkheden zijn het beleid omtrent begeleiding aan te passen is nog niet te beoordelen. Het 
overgangsjaar voor bestaande klanten net is afgelopen en sommige indicaties zijn ambtshalve 
verlengd en dus nog geherindiceerd moeten worden onder de Wmo. Ook zijn de effecten van het 
huidige beleid ten aanzien van nieuwe klanten nog niet zichtbaar en dus nog niet in kaart gebracht.  
 
Woonvoorzieningen 
Woonvoorzieningen in het kader van de Wmo bestaan uit: 

 een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten; 
 een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening; 
 een niet-bouwkundige of -woontechnische woonvoorziening; 
 een uitraasruimte. 
  

Verhuis- en inrichtingskosten 

Verhuis en inrichtingskosten is een financiële tegemoetkoming ter hoogte van € 2930,-.  
Een  flexibele verhuiskostenvergoeding zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. In sommige gevallen is 
een verhuiskostenvergoeding van € 2930,- meer dan voldoende en passend om een verhuizing 
mogelijk te maken. Nu krijgt de klant altijd € 2930. In geval er sprake is van weinig kosten zou men 
gebruik moeten kunnen maken van een flexibele financiële vergoeding, die is aangepast aan de 
individuele situatie. 
In 2015 zijn er 20 verhuiskostenvergoedingen toegekend. De opbrengst van deze maatregel zal 
minimaal zijn anderzijds zal de klant er niet door benadeeld worden als zijn of haar daadwerkelijke 
kosten worden vergoed met een maximum van € 2930,- 
 
Onderzoek naar uitbreiding algemene woonvoorzieningen: een klussendienst 
Onder invloed van de Wmo ontstaan steeds meer algemene voorzieningen. Deze voorzieningen 
worden door gemeenten ondersteund en/of ontwikkeld. Algemene 
voorzieningen kunnen aan mensen met een beperking een alternatief bieden voor een vaak veel 
duurdere individuele voorziening. Indien mogelijk kunnen hierbij koppelingen gemaakt worden met 
bestaande klussendiensten van een corporatie of met bestaande re-integratieprojecten. Een 
algemene voorziening als een klussendienst kan ook worden ingezet bij verhuizingen (en herinrichting 
van een woning) in het kader van de Wmo en bij de uitvoering van preventieve aanpassingen (het 
opplussen) van woningen. 
 
Eenvoudige of goedkope woonvoorzieningen tot € 260 algemeen gebruikelijk verklaren 
In combinatie met een klussendienst kan worden overwogen om woonvoorzieningen tot  € 260 niet 
meer te verstrekken.  
In 2015 zijn er 40 woonvoorzieningen < € 260,- verstrekt. 
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De afweging zal altijd gemaakt moeten worden of er door de mogelijkheid van het inschakelen van 
een klussendienst voldoende sprake is van compensatie. In aanvulling op de oprichting van een 
klussendienst kan dit gecombineerd worden met een actieve service voor ‘het opplussen van een 
woning’.  
 
De bedoelde service zou kunnen bestaan uit: 

 het schouwen van een woning door een (bouwkundige) ouderenadviseur (of vrijwilliger) die de 
betrokkenen een advies geeft over eenvoudige, preventieve aanpassingen in de woning, 
zodat iemand langer en makkelijker in zijn/haar eigen woning kan blijven. Door hun advisering 
en het gesprek hierover krijgen bewoners een beter beeld van de levensloopbestendigheid 
van hun woning. Die toegenomen bewustwording kan leiden tot het op tijd verhuizen uit een 
ouderenonvriendelijk huis of het zelf laten aanpassen daarvan.  

 het beschikbaar stellen van een tegemoetkoming in de kosten als gebruik gemaakt wordt van 
de klussendienst voor de uitvoering van de aanpassingen tot een maximum bedrag van  
€ XXX,— per woning. 

Op deze wijze wordt bespaard op de indicatiekosten en de uitvoeringskosten. 
 
Vervoersvoorzieningen 
De Wmo-vervoersvoorzieningen zijn bedoeld voor lokaal vervoer en voor verplaatsingen om het huis. 
De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de compensatie van beperkingen die mensen niet of 
slecht in staat stellen om zich lokaal te verplaatsen. Voor regionaal/landelijk vervoer kan gebruik 
gemaakt worden van Valys. De volgende individuele vervoersvoorzieningen kunnen o.a. worden 
onderscheiden: scootmobielen, individuele financiële tegemoetkomingen en het collectief  vervoer. 
 
Leges heffen voor de aanvraag van een CVV-pas 
Voor het gebruik van het CVV moeten mensen gebruik maken van een pas. De kosten van deze pas 
bedragen eenmalig € 5,85.  Deze kosten worden nu betaald door de ISD. Mogelijk dat deze kosten 
ook in rekening gebracht kunnen worden bij de klant overeenkomstig de procedure van de GPK. 
 
Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de GPK niet onder de Wmo valt en dat het daardoor is 
toegestaan leges te vragen. Uit de huidige jurisprudentie kan worden opgemaakt dat het vragen van 
leges niet tot de mogelijkheden behoort

24
.  Dit is echter wel jurisprudentie op grond van de Wmo 2007. 

Bij de invoering van de Wmo 2015 is evenwel gesteld dat de jurisprudentie ontstaan onder de Wmo 
2007 van toepassing blijft tot anders is beslist, echter de Wmo 2015 gaat, nog meer dan de Wmo 
2007, uit van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid. In dat licht bezien zou overwogen kunnen 
worden toch leges te vragen en het aan de rechtspraak over te laten of dit wel of niet is toegestaan. 
 
In 2015 zijn er 464 nieuwe klanten ingestroomd die hebben allemaal een CVV-pas gekregen 
(totaalkosten € 2715). 
 
Het verlagen van het aantal kilometers voor lokaal vervoer voor alle vervoersvormen van 1750 
kilometer naar 1500 kilometer. 
Op grond van vaste jurisprudentie van de CRvB is vastgesteld dat klanten met het CVV of met een 
individuele vervoersvoorziening een afstand van 1500-2000 km per jaar af moeten kunnen leggen. Als 
uitgangpunt wordt 1750 km gehanteerd. Dit kan verlaagd worden naar de absolute ondergrens van de 
verplichting, 1500 kilometer. Hoewel juridisch gezien 1500 kilometer als afdoende compensatie wordt 
beschouwd, zou geoordeeld kunnen worden dat de compensatie echt minimaal is en we in meer 
zaken terug gefloten kunnen worden omdat de compensatie, in casu, niet toereikend is.  
De verlaging geldt dan voor het CVV en voor de berekeningen van financiële tegemoetkomingen in 
vervoer. 

                                                      
24

 De Centrale Raad van Beroep heeft uitgesproken (LJN:BU72623; LJN:BV1309) dat artikel 4 lid 2 Wmo geen mogelijkheden 

biedt om meer eigen verantwoordelijkheid op financieel gebied te verwachten dan maximaal datgene dat op grond van de eigen 
bijdrage/het eigen aandeel, zoals geregeld in artikel 15 tot en met 19 Wmo. Dit door als uitleg aan de zin: "houdt het college van 
burgemeester en wethouders rekening met  (.....) de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in de 
maatregelen te voorzien." een koppeling te leggen naar deze artikelen. 
De Centrale Raad van Beroep concludeert dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om dit te koppelen aan de 
maximale eigen bijdrage c.q. het maximale eigen aandeel. 
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Verlaging van de zones zou een besparing op kunnen leveren van € 135.000. 
 
Afschaffen financiële tegemoetkoming vervoer voor eigen auto 
Inmiddels is het gebruik en bezit van een eigen auto algemeen gebruikelijk geworden. Gesteld zou 
kunnen worden dat er dan ook geen tegemoetkoming meer voor deze kosten geregeld hoeft te 
worden. Hier is geen jurisprudentie over. 
 
In 2015 hadden 84 klanten een financiële tegemoetkoming vervoer gebruik eigen auto a € 730. 
Afschaffen van de regeling kan een bezuiniging opleveren van € 61.320. 
 
Invoeren van een eigen risico van € 150. 
Op dit moment worden alle kosten voor de verplaatsingsmiddelen, inclusief verzekering, onderhoud 
en reparatie betaald. Men kan een eigen risico invoeren voor schade aan het verplaatsingsmiddel. 
Niet alleen kan dit ervoor zorgen dat mensen nog bewuster en voorzichtig met de voorziening 
omgaan, maar ook vergoedt dit een deel van de onkosten.  
 
Leges GPK 

Voor de aanvraag van een GPK betaald de klant leges. Het bedrag verschilt per gemeente. Het 
bedrag wordt vastgesteld in de legesverordening van de gemeente. De gemeente kan de leges 
verhogen. 
 
Huidige bedragen: 
Hillegom € 31,50; verlenging € 31,50 
Lisse € 30,55; verlenging € 30,55   
Noordwijkerhout € 69,00 verlenging € 49,00 
Teylingen € 150,80; verlenging € 61,30 
 
Aantal verstrekkingen in 2015 
Hillegom 17 
Lisse 10 
Noordwijkerhout 25 
Teylingen 33 
 
Noordwijk voert zelf de GPK’s uit. 
 
Stipter 
Voor de zorgtoewijzing van de hulp bij het huishouden wordt gebruik gemaakt van Stipter. Naast de 
toewijzing verzorgt Stipter ook de KTO’s. De kosten worden voor een groot deel in rekening gebracht 
bij de aanbieders. Voor de dienstverlening betalen wij 0,08 cent per inwoner per jaar (ongeveer  
€ 9.500 per jaar). 
 
Met de ontwikkelingen op het terrein van de HbH is nog niet duidelijke of en zo ja welke rol Stipter nog 
zal vervullen. Ongeacht of gekozen wordt voor een algemene voorziening of maatwerkvoorziening 
nieuw stijl is duidelijk dat de rol anders zal worden. Wat over zal blijven zijn de KTO’s en de toewijzing 
van HbH categorie 2 en 3. Dit kan op verschillende manieren georganiseerd worden. 
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HOOFDSTUK 2. 
Mogelijkheden tot bezuinigingen in de Participatiewet / minimaregelingen 

 
Binnen de Participatiewet (PW) zijn veel zaken wettelijk geregeld, waarbij gemeenten geen 
beleidsvrijheid hebben om eigen beleid vorm te geven. In de wet zelf is bijvoorbeeld precies 
vastgelegd welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor bijstand voor de kosten van 
levensonderhoud (algemene bijstand). Ook is in de wet geregeld vanaf wanneer recht op bestaat op 
algemene bijstand en welke bijstandsnormen voor verschillende groepen personen gelden. Daar zijn 
dan ook geen mogelijkheden om te bezuinigen. 
 
Op enkele gebieden hebben gemeenteraden echter nog wel beleidsvrijheid, waarbij – door middel van 
beleidswijziging c.q. wijziging van de verordening– mogelijkheden bestaan om te bezuinigen. Deze 
worden hierna beschreven. Dit hoofdstuk beperkt zich tot de mogelijkheden van de raden om te 
bezuinigen op de ‘inkomensvoorzieningen’ (bijstandsverstrekking/minimabeleid). De eventuele 
mogelijkheden tot bezuiniging op re-integratie(voorzieningen) zijn niet beschreven. Reden daarvan is 
dat deze onderwerp van gesprek zijn in het kader van de vorming van het Servicepunt Werk en 
mogelijk in de loop van dit jaar niet langer behoren tot het takenpakket van de ISD Bollenstreek. 
 
In het kader van artikel 42 GR ligt in deze notitie de focus op de bevoegdheid van de gemeenteraden 
om te bezuinigen. De eventuele bezuinigingsmogelijkheden waartoe het dagelijks bestuur bij 
uitsluiting bevoegd is, zijn daarom niet meegenomen

25
 in deze notitie. 

 
 
 

2.1  Mogelijkheden tot bezuinigingen op POB/IP 
Het beleid betreffende de  POB en de IP is neergelegd in de door de gemeenteraden vastgestelde 
Verordening minimabeleid en activering PW, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2015.  
 
Verlaging van het bedrag van het Persoonsondersteunend budget (POB) en de 
Inspanningspremie (IP) 
 
Het persoonsondersteunend budget (POB) en de inspanningspremie (IP) zijn per 1 januari 2015 
vastgesteld op € 800 voor gehuwden respectievelijk € 500 voor alleenstaanden/alleenstaande ouders.  
Dit is vastgelegd in de Verordening minimabeleid en activering PW, Ioaw en Ioaz ISD Bollenstreek 
2015. 
 
Deze bedragen zijn hoger dan de langdurigheidstoeslag die daarvoor gold. Ook vergeleken met 
andere gemeenten in Nederland ontvangen personen die voldoen aan de voorwaarden een relatief 
hoog bedrag.  
 
In 2015 is in totaal een bedrag van € 363.850 uitgegeven aan POB en de IP samen. 
Wanneer de gemeenteraden willen bezuinigen, kunnen ze er voor kiezen om POB/IP in de 
verordening op een lager bedrag vast te stellen. Zouden de raden de hoogte van POB/IP bijvoorbeeld 
met 25% verlagen, dan zou daarmee ongeveer € 90.000 kunnen worden bezuinigd. 
 
Overigens hebben de raden er eind 2014 juist bewust voor gekozen om deze inkomenstoeslagen zo 
hoog vast te stellen. Reden hiervan was de wens van de raden om de door de wetgever afgeschafte 
categoriale bijzondere bijstandsregelingen te compenseren en het minimabeleid (in de vorm van de 
categoriale bijzonder bijstand) op het ‘oude’ ruimhartige niveau te houden. 
Met een verlaging van de POB/IP zou deze beleidskeus worden doorkruist.  
 
 

                                                      
25 Als voorbeeld kan worden genoemd de mogelijke aanscherping van het bijzondere bijstandsbeleid. In de PW 

is het college (het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek) aangewezen (en 
daarom bij uitsluiting bevoegd) om het bijzondere bijstandsbeleid vast te stellen c.q. aan te passen.   
Het dagelijks bestuur zou bijvoorbeeld op het bijzondere bijstandsbeleid kunnen bezuinigen door de draagkracht 
aan te scherpen. Draagkracht is dat deel van het eigen inkomen en vermogen dat belanghebbende moet 
gebruiken om zelf de kosten te betalen. Van belanghebbenden zou kunnen worden gevraagd om meer uit eigen 
inkomen en vermogen bij te dragen in de kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt aangevraagd. 
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Aanscherpen van de voorwaarden van POB/IP  
 
1.2.1 De referteperiode verlengen 
Volgens de Verordening minimabeleid en activering PW, Ioaw en Ioaz ISD Bollenstreek 2015 geldt als 
een van de voorwaarden voor een POB/IP dat een belanghebbende op het moment van het verzoek 
(aanvraag) en gedurende de 12 maanden voorafgaand aan dat verzoek (de referteperiode) een laag 
inkomen en vermogen

26
 moeten (hebben) ontvangen.  

 
Onder de Wet werk en bijstand (WWB) konden personen aanspraak maken op een langdurigheids-
toeslag (dit was een categoriale regeling). Hiervoor gold dat belanghebbenden een periode van 36 
maanden een laag inkomen en vermogen moesten ontvangen. 
 
Personen komen dus aanzienlijk eerder in aanmerking voor een POB/IP. De gemeenteraden zouden 
ervoor kunnen kiezen om de referteperiode weer te verlengen naar bijvoorbeeld 3 jaar. Op basis van 
een ruwe schatting zou dit een bezuiniging kunnen opleveren van circa € 50.000. 
 
1.2.2  De inkomens- en vermogensgrens zou kunnen worden aangescherpt. 
Volgens de verordening kan belanghebbende recht hebben op een POB/IP wanneer hij/zij op het 
moment van het verzoek en de daaraan voorafgaande referteperiode een laag inkomen en vermogen 
heeft/had. Dat wil zeggen: 
- een inkomen niet hoger dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en 
- een vermogen niet hoger dan de in de PW genoemde vermogensgrens (norm per 1-1-2016: € 5.920 
voor de alleenstaande, € 11.840 voor de alleenstaande ouder en gehuwden) 
 
De raden kunnen een strengere invulling  geven aan de inkomens- en vermogensgrens. Zo kunnen de 
raden bijvoorbeeld kiezen: 
- voor een inkomensgrens van 100% van de toepasselijke bijstandsnorm en/of  
- dat bij een lager vermogen dan de vermogensgrens geen recht ontstaat op  POB/IP.  
 
Verwachting is dat vooral aanpassing van de inkomensgrens een bezuiniging kan opleveren (veel 
mensen met een laag inkomen hebben een laag of zelfs negatief vermogen). Op basis van een ruwe 
schatting een verlaging van de inkomensgrens van 110% naar 100% een besparing van circa  
€ 30.000 kunnen opleveren. 
 
 
De raden hebben echter eind 2014 juist bewust gekozen voor soepele voorwaarden om voor een 
POB/IP in aanmerking te komen. Zoals hiervoor (onder 1.1) al aangegeven was de reden hiervan de 
wens van de raden om de door de wetgever afgeschafte categoriale bijzondere bijstandsregelingen te 
compenseren en het minimabeleid (in de vorm van de categoriale bijzondere bijstand) op het ‘oude’ 
ruimhartige niveau te houden. Met een aanscherping van de voorwaarden van POB/IP (zoals onder 
1.2.1 en 1.2.2 geschetst) zou deze eerder gemaakte beleidskeus worden doorkruist.  
 
 

2.2  Mogelijkheden tot bezuinigingen bij handhaving/afstemming 
In de Participatiewet (PW) is geregeld dat de bijstand moet worden verlaagd wanneer de klant zijn 
verplichtingen op basis van de PW niet nakomt

27
 of wanneer de klant tekortschietend besef van 

verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan. Dit is geregeld in artikel 18 PW. Tot 1 
januari 2015 waren gemeenten vrij in het bepalen van de hoogte en duur van de verlaging. 
 
Per 1 januari 2015 zijn echter in artikel 18 lid 4 PW diverse zogenaamde ‘geüniformeerde 
arbeidsverplichtingen’ ingevoerd in de PW

28
. Gemeenten moeten bij de beleidsvorming betreffende de 

                                                      
26 - inkomen niet hoger dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en 
- vermogen niet hoger dan de in de PW genoemde vermogensgrens (norm per 1-1-2016: € 5.920 voor de 
alleenstaande, € 11.840 voor de alleenstaande ouder en gehuwden). 
27 Bij het niet nakomen van de inlichtingenverplichting moet geen verlaging worden opgelegd. Deze verplichting 
is uitgezonderd van de ‘verlagingsverplichting’. Wordt de inlichtingenverplichting niet nagekomen, dan moet 
namelijk een bestuurlijke boete worden opgelegd. Dit volgt uit artikel 18 lid 2 PW (juncto artikel 17 lid 1 PW).   
28

 De geüniformeerde arbeidsverplichtingen zijn alleen in de PW opgenomen. In de IOAW en de IOAZ zijn deze 
niet opgenomen. 
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verlaging van bijstand bij het niet nakomen van de betreffende arbeidsverplichtingen binnen de in de 
PW genoemde kaders blijven. 
Komt een belanghebbende de geüniformeerde arbeidsverplichtingen niet na, dan moet de gemeente 
de bijstand verlagen met in beginsel 100% voor een bij afstemmingsverordening bepaalde duur. In de 
PW staat dat de verlaging minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden bedraagt.  
 

a) Duur van de verlaging bij niet nakomen geüniformeerde arbeidsverplichtingen 
Wat betreft de hoogte van deze verlaging hebben gemeenteraden dus géén vrijheid: deze bedraagt 
100%. 
 
Wat betreft de duur van deze verlaging hebben de gemeenteraden eind 2014 de ‘Afstemmings-
verordening’  vastgesteld. In deze verordening is geregeld voor welke duur de verlaging van de 
bijstand wordt opgelegd

29
. In de verordening is onderscheid gemaakt naar de soort gedraging. Als 

sprake is van een ernstige gedraging c.q. als de gevolgen van een gedraging groter/concreter 
(ernstiger) zijn, wordt een zwaardere verlaging opgelegd. Voor ernstige gedragingen geldt een 
maatregel van 100% gedurende 2 maanden. Voor minder ernstige gedragingen kan de wettelijke 
‘minimum’ verlaging van 100% gedurende 1 maand worden opgelegd.  
 

b) Duur van de verlaging bij recidive niet nakomen geüniformeerde arbeidsverplichtingen 
Is sprake van recidive (dus van een herhaling van dezelfde gedraging/schending van dezelfde 
verplichting binnen 12 maanden), dan moet de verlaging op grond van de PW in ieder geval langer 
zijn dan de eerdere periode van verlaging. Dit staat in artikel 18 lid 6 PW.  
In de verordening is daarom bepaald dat de verlaging bij een eerste recidive wordt verlengd naar 2 
maanden als voor de 1

e
 gedraging een verlaging van 1 maand gold. En de verlaging wordt bij een 

eerste recidive verlengd naar 3 maanden, als voor de 1
e
 gedraging een verlaging van 2 maanden kon 

worden opgelegd
30

.  
 
 
Zoals uit voorgaande blijkt, is de beleidsvrijheid wat betreft de geüniformeerde arbeidsverplichtingen 
beperkt. Voor andere afstemmingswaardige gedragingen

31
 heeft de gemeente meer beleidsvrijheid. 

Waarbij uiteraard wel binnen de marges van de wet en jurisprudentie moet worden gebleven. 
 
Aan de huidige door de raden vastgestelde Afstemmingsverordening ligt het uitgangspunt ten 
grondslag dat het verlagingsregime in balans en consistent moet zijn. De verlaging van de uitkering bij 
het niet nakomen van de niet-geüniformeerde verplichtingen moet in redelijke verhouding staan tot het 
niet nakomen van de (wettelijke) geüniformeerde arbeidsverplichtingen. Een andere keus zou niet 
consistent zijn en tot rechtsongelijkheid leiden.  
 
 
Een bezuinigingsmogelijkheid zou kunnen zijn om de verlagingen te verhogen wanneer verplichtingen 
uit de PW niet worden nagekomen. Op deze manier zou kunnen worden bespaard op de uitgaven van 
het I-deel (de uitkeringen).  
 
Wat betreft de geüniformeerde verplichtingen zou de duur van de verlagingen kunnen worden 
verlengd (naar maximaal 3 maanden). Wat betreft de niet-geüniformeerde verplichtingen kan zowel 
hoogte van de verlaging als de duur worden gewijzigd. 
 
Een belangrijke kanttekening hierbij is echter dat een verlaging altijd moet worden afgestemd op de 
omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de klant. Het opleggen van een verlaging is dus 

                                                      
29

 Bij het daadwerkelijk opleggen van de verlaging aan een belanghebbende geldt dat moet worden afgezien van 
het opleggen van een ‘geüniformeerde maatregel’ als iedere verwijtbaarheid ontbreekt (art. 18 lid 9 PW). 
Daarnaast moet de ‘geüniformeerde maatregel’ worden afgestemd op de omstandigheden, mogelijkheden en 
middelen van belanghebbende als dringende redenen daartoe noodzaken (art. 18 lid 10 PW).  De op te leggen 
verlaging kan daardoor lager uitvallen. 
30

 Is vervolgens nogmaals sprake van recidive (2
e
  recidive), dan moet een verlaging van 100% gedurende 3 

maanden worden opgelegd. Dit staat in artikel 18 lid 7 PW; er is geen beleidsvrijheid  op dit punt. 
31 Andere afstemmingswaardige gedragingen zijn: het niet nakomen van resterende (niet-geüniformeerde) 

arbeidsverplichtingen dan wel overige verplichtingen, tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de 
voorziening in het bestaan en zeer ernstige misdragingen. 
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altijd maatwerk. De verlaging van de bijstand (de besparing op het I-deel) kan daardoor toch weer 
lager uitvallen.  
 
Een tweede kanttekening is – zoals al aangegeven – de beleidsvrijheid in het kader van de verlaging 
bij het niet nakomen van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen beperkt is tot de verlagingsduur (de 
hoogte is wettelijk bepaald). Daarnaast is uitgangspunt dat verlaging bij het niet nakomen van de 
geüniformeerde en niet-geüniformeerde arbeidsverplichtingen in balans / consistent moet zijn. De 
verlagingen zijn op elkaar afgestemd. Bij het niet nakomen van de niet-geüniformeerde arbeids-
verplichtingen  zou ook daar dan de wijzing van beleid zitten in aanpassing van  de duur van de 
verlaging. 
 
En tenslotte de belangrijkste kanttekening. Wanneer de gemeenteraad in de verordening voor 
bijvoorbeeld alle geüniformeerde arbeidsverplichtingen dezelfde en wettelijk gezien hoogste verlaging 
zou toepassen (100% verlaging gedurende 3 maanden) en de niet-geüniformeerde verplichtingen ook 
daarop aanpassen, dan kunnen de gevolgen voor de klanten erg groot zijn. Het gevaar is groot dat je 
mensen op die manier in de schulden stort, waardoor ze in een uitzichtloze positie belanden.  
En het is de vraag of dan de verlaging nog in redelijke verhouding staat tot de gedraging van de klant 
(het niet/niet behoorlijk nakomen van een bepaalde verplichting). 
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HOOFDSTUK 3.  
Mogelijkheden tot bezuinigingen in de schulddienstverlening 
 
Sinds 1 juli 2012 is zijn gemeenten op grond van de Wet op de Gemeentelijke Schuldhulpverlening 
eindverantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Dit biedt ruimte voor een invulling die per gemeente 
verschilt. Het portfolio van schuldhulpverlening bestaat uit verschillende activiteiten afhankelijk van de 
aard van de problematiek en oorzaken. Hierbij valt te denken aan budgetbeheer, budgetcoaching, 
inkomensbeheer, bewindvoering, en het treffen van schuldregelingen. Veelal is sprake van een 
bredere maatschappelijke problematiek, waarbij werk- en zorgvragen mede bepalend kunnen zijn voor 

de aanpak en rol van de gemeente zelf. 

 

Zelf doen of uitbesteden? 
 
De ISD gemeenten hebben er voor gekozen om de schuldhulpverlening neer te leggen bij en te 
delegeren aan de ISD Bollenstreek. De ISD Bollenstreek op haar beurt heeft besloten om de 
schulddienstverlening in eigen beheer uit te voeren en deze niet uit te besteden aan een derde. 
 
De gedachte hierachter was (en is) dat zelf doen het meeste zicht en grip geeft op de voortgang van 
het proces en de budgetten die worden ingezet om de klanten in een stabiele financiële situatie terug 
te krijgen en hem of haar weer zelfredzaam te maken. 

Dit neemt niet weg dat bedoelde grip en zicht ook behaald kan worden bij uitbesteding mits de 
gemeente (ISD) in staat is haar regierol goed in te vullen. Hiervoor is in ieder geval nodig dat 
maatschappelijke organisaties, klanten en budgetcoaches inzicht en overzicht delen in een open 
relatie met hun klanten en gemeenten. Gelet op de huidige werkwijze van de ISD is het daarbij ook 
zaak dat zicht wordt verkregen op de effectiviteit van de gekozen aanpak door die derde afgezet tegen 
het klantprofiel. 

Los van de wenselijkheid ervan kan In het kader van mogelijke bezuinigingen de vraag worden 
gesteld of het uitbesteden van de schuldhulp(dienst)verlening (uiteindelijk) niet goedkoper is dan het 
zelf doen.  

Hier is recent onderzoek naar gedaan bij de 37 middel grootste gemeenten van Nederland (vanaf 
ongeveer 100.000 inwoners). Het gemiddelde begrotingsbedrag dat aan schuldhulpverlening wordt 
besteed door deze gemeenten bedraagt € 2,5 miljoen voor gemiddeld 133.000 inwoners per 
gemeente. Oftewel gemiddeld € 11,76 per inwoner Meer dan de helft (55%) besteedt het merendeel 
van haar haar activiteiten uit. Dat betekent dat 45% zelf de uitvoering ter hand neemt. Van de 
gemeenten die de schuldhulpverlening uitbesteden ligt het bedrag per inwoner gemiddeld op € 12,61 
oftewel € 0,85 hoger dan het gemiddelde bedrag. 

Aldus lijkt het zelf uitvoeren van de schuldhulp(dienst)verlening in ieder geval goedkoper te zijn dan 
het uit besteden aan derden. 

Beleidsplan schulddienstverlening  

In het beleidsplan schulddienstverlening 2016-2020, dat inmiddels ter vaststelling is voorgelegd aan 
de gemeenteraden, zijn mogelijkheden aangegeven om a. minder geld uit te geven aan de bijzondere 
bijstand door meer zelf te doen aan budgetbeheer en b inkomsten te genereren door het invoeren van 
een eigen bijdrage bij schuldregelingen. 

Ad a. 

Voor wat betreft punt a. wordt verwezen naar het beleidsplan waar genoemde mogelijkheid nader is 

uitgewerkt en ter besluitvorming is voorgedragen. Aldaar wordt geconcludeerd dat het zelf (meer 

uitgebreid) uitvoeren van het budgetbeheer, goedkoper is dan dit door derde te laten uitvoeren. 

 

Ad b. 

In plaats van bezuinigingen (minder uitgaven) kan ook gezorgd worden voor meer inkomsten.  
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Zoals bekend is de ISD Bollenstreek lid van de NVVK.  
De NVVK staat toe dat dat NVVK leden voor het opzetten en uitvoeren van schuldregelingen 
vergoedingen in rekening brengen. De vergoeding voor een schuldregeling wordt daarbij steeds ten 
laste gebracht van de door de schuldenaar, in het kader van de schuldregeling, gespaarde maximale 
afloscapaciteit, zoals uit te keren aan de schuldeisers. De schuldenaar merkt hier dus, financieel 
gezien, niets van en het is eenvoudig uitvoerbaar. De NVVK heeft ook vastgelegd dat het percentage 
van het gespaarde bedrag dat als vergoeding maximaal in rekening mag worden gebracht 9% 
bedraagt van de doorbetaalde bedragen aan de schuldeisers. Dit betekent dus dat schuldeisers 9% 
minder ontvangen dan zonder die eigen bijdrage regeling het geval zou zijn geweest. 
 
Het lijkt niet onredelijk dat schuldeisers op deze manier een bijdrage betalen. Het is een dienst die 
anders “gratis” door de overheid aan een bepaalde groep wordt aangeboden die er wel van profiteert 
(maar anderzijds ook veel moet inleveren). 
 
Gelet op de ervaringen elders, is het niet de verwachting dat schuldeisers om die reden niet akkoord 
zullen gaan met een (voorgenomen) schuldregeling. Mogelijk zullen in sommige gevallen de 
onderhandelingen wat moeizamer verlopen. 
 
Op dit moment is het gemiddelde maandelijkse aflosbedrag ongeveer € 167 per maand per 
schuldenaar. 
In de (fictieve) situatie dat er slechts één schuldeiser zou zijn (komt niet voor) zou dit voor hem 
betekenen dat hij in de huidige situatie gedurende de looptijd van de schuldregeling van 36 maanden 
36 x € 167 = € 6012 zou ontvangen 
Na invoering van de eigen bijdrage zal dit bedrag verminderd worden met 36 x € 167 x 9% = € 541. 
Deze schuldeiser zou dus na invoering van de eigen bijdrage € 15 per maand (541:36) minder 
ontvangen. Nu er altijd meerdere schuldeisers zijn zal het in de praktijk gaan om een verminderde 
aflossing per schuldeiser van zo n € 1 tot € 7 per maand.  
 
Bij 250 schuldregelingen gemiddeld zou dit voor de ISD Bollenstreek een opbrengst betekenen van 
250 x 167 x 9%= € 3.757 per maand = € 45.084 per jaar. 
 
Het spreekt dat als er gekozen zou worden voor de invoering van de eigen bijdrage de eigen bijdrage 
alleen van toepassing is op nieuwe dossiers, zodat genoemde opbrengsten pas op termijn 
realiseerbaar zullen zijn. Ook is het aantal schuldregelingen dalende als gevolg van de nieuwe 
werkwijze en wellicht ook door meer inzet te (gaan) plegen op schuldpreventie. 
 
Tenslotte kan opgemerkt worden dat deze eigen bijdrage niet behoort tot de zogenaamde leges daar 
schulddienstverlening ook door particuliere organisaties kan worden gegeven. Er behoeft daarom bij 
de invoering ervan geen legesverordening te worden vastgesteld

32
. Evenmin behoeft de 

gemeenschappelijke regeling ISD te worden aangepast omdat in de uitvoering van de 
schulddienstverlening het innen van de eigen bijdrage voor een schuldregeling als ingesloten kan 
worden geacht. 
 
 
 
 

 
 

 

 
   

                                                      
32 De ISD is daartoe overigens niet bevoegd. 


