
5 Werk en Inkomensondersteuning 

Wat mag het kosten 

Tabel 5-1 bedragen x € 1.000 

  2018  2019  2020  2021  2022 

actualisatie perspectief      

actualisatie BUIG 5,7 6,7 0,2 0,3 0,3 

bijzondere bijstand/beschermingsbewind -0,2     

terugvordering bijzondere bijstand 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

dividend Tomin BV via schap 0,3     

WSW uitgaven -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 

voorbereidingskosten inburgering en huisvesting  -0,4    

bijstellingen gemeentefonds -0,3 -0,1 -0,1 0,1 0,1 

Bonus beschut werk -0,1     

restant taakstelling vm. programma PWI   -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

voortzetten vluchtelingenplan  -0,6    

coalitieakkoord      

afschaffing hondenbelasting (kwijtschelding)  0,1 0,1 0,1 0,1 

reparatie individuele inkomenstoeslag  -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

reparatie garantietoeslag alleenstaande ouders  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

diversiteitsbeleid / antidiscriminatie  -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

      

eindtotaal 5,1 4,5 -1,0 -0,8 -0,8 

Actualisatie perspectief 

Actualisatie BUIG 

In onderstaande tabel worden de BUIG-ramingen bijgesteld onder meer door een bijstelling van de 

klantontwikkeling. Ten opzichte van de vorige ramingen wordt een daling van het gemiddeld aantal klanten 

voorzien: 
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Bij de programmabegroting 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor maatregelen om middels een 

business case het tekort op de BUIG terug te dringen. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de 

voorgenomen maatregelen. Een aantal maatregelen zoals de herinrichting van het intakeproces, vraagt 

echter meer tijd, waardoor de uitgavenramingen in de tijd worden bijgesteld. Dit heeft ook effect op het 

tempo waarin de verwachte besparingen gerealiseerd worden. 

Verder zijn wij tot het inzicht gekomen dat het nodig is om de samenwerking met onze PPS-partner 

(baangericht) te continueren tot eind 2019. De extra investering die dit met zich meebrengt (€ 0,6 mln.) 

wordt meer dan gecompenseerd door een extra besparing op de bijstandsuitgaven van ruim € 1 miljoen.  

 

Voor de raming van de bijstandskosten heeft dit het volgende effect: 

Tabel 5-2 Bedragen x € 1 miljoen 

  2018 2019 2020 2021 2022 

raming lasten  -86,9   -82,7   -91,3   -92,4   -93,7  

businesscase buig en floriade werkt  -3,0   -2,4   -1,1   -0,9   -1,0  

raming baten  92,7   91,6   92,4   93,4   94,7  

saldo bijstandverlening 2019  2,7   6,5   -     -     -    

Geraamd tekort in de begroting 2018  -3,0   -0,2   -0,2   -0,3   -0,3  

      

Voordelig effect perspectief 5,7 6,7 0,2 0,3 0,3 

Bijzondere bijstand/beschermingsbewind 0,2 N 

Op de uitgaven bijzondere bijstand wordt een overschrijding van € 249.000 verwacht. Deze wordt 

veroorzaakt doordat de kosten voor vergoeding van beschermingsbewind nog steeds blijven toenemen. 

Terugvordering bijzondere bijstand 0,1 V 

Vanuit de terugbetaling van leningen en de terugvordering van onterecht verstrekte bijzondere bijstand 

wordt al jaren in de begroting rekening gehouden met een bedrag van € 41.000 aan baten. De afgelopen 

jaren zijn de feitelijk ontvangen baten echter gemiddeld € 150.000. Voorgesteld wordt de begroting hierop 

aan te passen. 

Reservering dividend Tomin 0,3 V 

Als aandeelhouder in de Tomin groep ontvangen wij over het boekjaar 2017 een extra dividenduitkering ad 

€ 225.000 en circa € 35.000 voordeel door bijstelling uitgaven 2018. 

Aanpassing WSW verdeling 0,3 N 

De verdeling van de Wsw is gebaseerd op de gerealiseerde omvang van de Sociale werkplaatspopulatie en 

een inschatting van de blijfkansen in de Sociale werkplaatsen. In overleg met VWS heeft Panteia recentelijk 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de blijfkansen te verbeteren en is besloten de uitkomsten 

daarvan aan te passen en de begroting hiervoor bij te stellen. Ook is de loonprijsontwikkeling toegerekend 

aan de Wsw. 

Voorbereidingskosten inburgering en huisvesting 0,4 N 

Naar verwachting wordt in 2020 de nieuwe wet inburgering van kracht, waarin het inburgeringsstelsel 

herzien wordt en de verantwoordelijkheid en de taken voor de gemeente wijzigen. Voorbereiding op deze 

wettelijke taak is noodzakelijk en moet in het overgangsjaar 2019 gerealiseerd worden. Verwacht wordt dat 

hiervoor circa € 0,4 miljoen nodig is. Daarnaast maakt de gemeente kosten voor de begeleiding van 

statushouders bij huisvesting. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar binnen de begroting.  
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Bijstellingen gemeentefonds  

Armoedebestrijding kinderen 0,05 V 

Om er voor te kunnen zorgen dat kinderen in de toekomst financieel zelfredzaam zijn, ontvangen wij sinds 

vorig jaar ruim € 1,4 miljoen per jaar uit het gemeentefonds. De verdeling van deze middelen gebeurt op 

basis van de door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede. Omdat de 

verdeling van deze middelen is afgestemd op de situatie in 2018, ontvangen wij vanaf 2019 € 46.000 minder. 

De budgetten hebben wij hierop aangepast. 

Schulden en armoede 0,2 N 

Voor de versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid heeft het kabinet extra geld 

beschikbaar gesteld, voor een periode van 3 jaar. De intentie is dat door deze middelen een impuls kan 

worden gegeven aan de verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke 

schuldhulpverlening en versterking van de lokale regio van het armoedebeleid. Hierover zijn met de VNG 

afspraken gemaakt. In samenspraak met de VNG wordt de monitoring daarvan momenteel vormgegeven.  

Matchen op werk 0,1 N 

Werkgevers willen het liefst bediend worden vanuit één regionaal werkgeversloket. Om hieraan invulling te 

geven, heeft het kabinet het programma Matchen op Werk in het leven geroepen. Om voor onze 

arbeidsmarktregio één aanspreekpunt te realiseren hebben wij een verbeterplan ingediend. Hiervoor 

ontvangen wij nu een éénmalige bijdrage. 

Maatschappelijke begeleiding 

Voor de maatschappelijke begeleiding van inburgering plichtige asielmigranten en hun familie ontvangen 

wij een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt € 2.370 per inburgering plichtige asielmigrant. 

Aanpassing verdeling Participatiebudget 

Uit analyse blijkt dat wij een lagere uitkering ontvangen van € 38.000, doordat de verdeling is bijgesteld. 

Deze korting is ook meegenomen bij het opstellen van het bestedingsplan re-integratie voor 2019. 

Bonus beschut werk 0,1 N 

De gemeente ontvangt een bonus voor het realiseren van beschutte werkplekken. Deze bonus wordt 

ingezet ten behoeve van re-integratie activiteiten. 

Taakstelling programma werk & inkomen  0,2 N 

Omdat er geen mogelijkheid is de taakstelling in te vullen binnen het programma werk en inkomen wordt 

deze nu alsnog ten laste van het perspectief gebracht.  

Voortzetting actieplan vluchtelingen 0,6 N 

Er moet een keuze gemaakt worden over de voorzetting van de huidige programma-activiteiten van het 

programmaplan Vluchtelingen in 2019 in relatie tot invoering van nieuwe wet. Een gedegen voorbereiding 

op de invoering van de nieuwe inburgeringswet zorgt ervoor dat de bestaande activiteiten in 2020 niet 

opnieuw geïmplementeerd hoeven te worden. Hiermee wordt een besparing van de implementatie- en 

beperking van de maatschappelijke kosten beoogd. 

 

Om 100% van de doelgroep actief op te pakken wordt voor de eerste helft van 2019 rekening gehouden met 

circa € 0,6 miljoen aan kosten. Het voorstel is in lijn met wat de raad eerder heeft besloten en het sluit aan 

bij de verwachtingen die er zijn rondom de invoering van de nieuwe inburgeringswet en daarmee de nieuwe 

taken van de gemeente in 2020.  
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Coalitieakkoord  

Afschaffing hondenbelasting (kwijtschelding) 0,1 V 

De lokale lasten zijn een bijzonder punt van aandacht. De tarieven willen we maximaal met inflatiecorrectie 

verhogen en de lasten verzwaren we niet. We schaffen de hondenbelasting af en gaan onderzoek doen naar 

de afvalstoffenheffing. Hierbij is ons eerste aandachtspunt het reduceren van de hoeveelheid restafval. 

Aanvullend zorgen wij voor verlaging van de afvalstoffenheffing en een gedifferentieerd tarief. 

Reparatie individuele inkomenstoeslag 0,5 N 

Ook in Almere komt armoede voor. De ambitie is dat uit te bannen. Daarom behouden wij de huidige 

regelingen van het armoedebeleid en repareren de bezuiniging op de individuele inkomenstoeslag en de 

toeslag voor alleenstaande ouders met een minimuminkomen. We kijken naar de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van de huidige maatregelen zodat ze adequaat worden ingezet daar waar het nodig is. Ook 

wordt ingezet op de betaalbaarheid van woningen, via extra betaalbare en duurzame woningen. Het 

woonlastenfonds blijft voor nu in stand, maar het streven is dat dit door de beschreven inzet op termijn niet 

meer nodig is. 

Reparatie garantietoeslag alleenstaande ouders 0,1 N 

In 2017 is een bezuiniging van € 72.000 doorgevoerd op de bijzondere bijstand door middel van het 

afschaffen van de garantietoeslag voormalig alleenstaande ouders. In het college-akkoord 2018-2022 is 

aangegeven dat de eerdere bezuinigingen op de individuele inkomenstoeslag en de toeslag voor 

alleenstaande ouders met een minimum inkomen structureel wordt gerepareerd. Dit leidt ertoe dat het 

bijzondere bijstandsbudget met ingang van 2018 structureel met € 72.000 moet worden opgehoogd. 

Diversiteitsbeleid/antidiscriminatie 0,2 N 

Behalve voor het bevorderen van diversiteit en inclusie in de stad hebben we ook aandacht voor diversiteit 

binnen het eigen personeelsbestand, net zoals we dit van onze partners verwachten. 
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Indicatoren 

Personen met bijstandsuitkering Figuur 1 - Personen met bijstandsuitkering (bron: CBS) 

Het aantal personen met bijstandsuitkering ligt in 

Almere hoger dan in gemeenten met een 

vergelijkbare omvang. De beïnvloedbaarheid van 

deze indicator door de gemeente is beperkt. Ons 

beleid is gericht op het activeren en laten re-

integreren van bijstandsgerechtigden. Dit doen we 

bijvoorbeeld door bijstandsgerechtigden met een 

korte afstand tot de arbeidsmarkt te trainen, te 

ondersteunen in het sollicitatieproces en waar 

mogelijk actief te bemiddelen richting vacatures. 

Bij een langere afstand tot de arbeidsmarkt ligt de 

focus op het versterken van de vaardigheden en 

randvoorwaarden om in de toekomst aan het werk 

te kunnen en het stimuleren van maatschappelijke 

participatie. 

 

Netto arbeidsparticipatie  Figuur 2- Netto arbeidsparticipatie (bron: CBS) 

De netto arbeidsparticipatie ligt in Almere hoger 

dan in gemeenten met een vergelijkbare omvang. 

De beïnvloedbaarheid van deze indicator beperkt 

omdat dit grotendeels wordt veroorzaakt door 

externe factoren. Kern van ons sociaal beleid is om 

inwoners van Almere zoveel mogelijk mee te laten 

doen, door betaald werk te doen of door in ieder 

geval maatschappelijk te participeren. We creëren 

bijvoorbeeld beschutte werk plekken en stimuleren 

en faciliteren dat arbeidsbeperkte inwoners via een 

loonkostensubsidie instromen in reguliere banen. 

Ook onze re-integratie- en activeringsinspanningen 

zijn gericht op het ondersteunen van inwoners (met 

een bijstandsuitkering of niet uitkeringsgerechtigd) richting de arbeidsmarkt.  

 

Demografische druk  Figuur 3 - Demografische druk (bron: CBS) 

De indicator geeft de verhouding weer van de 

potentiele beroepsbevolking ten opzichte van de 0-

20 jarigen gecombineerd met 65+’ers. Het kengetal 

is door de gemeente niet te beïnvloeden maar is 

wel een relevante contextindicator. De waarde 

geeft aan dat er een lage demografische druk is. Dit 

houdt in dat er in Almere relatief veel jonge 

mensen wonen en dat er sprake is van een 

groeiende groep ouderen.  
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Werkloze jongeren Figuur 4 - Werkloze jongeren (bron: Verwey-Jonker Instituut) 

Het werkloosheidscijfer onder jongeren ligt in 

Almere iets hoger dan in gemeenten met een 

vergelijkbare omvang. Dit is echter grotendeels 

afhankelijk van factoren zoals de economische 

conjunctuur en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

De gemeente verricht diverse inspanningen om 

werkloosheid onder jongeren te voorkomen en 

terug te dringen.  

 

 

 

 

 

 

Kinderen in uitkeringsgezin Figuur 5 - Kinderen in uitkeringsgezinnen (bron: Verwey-Jonker Instituut) 

Het aantal kinderen dat opgroeit in een 

uitkeringsgezin ligt in Almere hoger dan in 

gemeenten met een vergelijkbare omvang. Omdat 

we het belangrijk vinden dat kinderen die opgroeien 

in een uitkeringsgezin dezelfde kansen krijgen als 

andere kinderen, zetten we in op sociale 

participatie en financiële vaardigheden van ouders. 

Kinderen krijgen daarnaast de mogelijkheid tot 

sporten via het jeugdsportfonds.  

 

 

 

 

 

Lopende re-integratievoorzieningen  Figuur 6 - Lopende re-integratievoorzieningen (bron: CBS) 

Het aantal lopende re-integratievoorzieningen in 

Almere is relatief hoog ten opzichte van gemeenten 

met een vergelijkbare omvang. De gemeente 

Almere heeft een actief re-integratiebeleid, 

waarmee wordt nagestreefd dat zoveel mogelijk 

werkzoekende inwoners een betaalde baan vinden. 

Dit geldt zowel voor mensen met een 

bijstandsuitkering als voor niet-

uitkeringsgerechtigden. 
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