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Onderwerp: aanpassing inkomsten op het I-deel 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 1 oktober is bekend geworden dat de budgetten voor de rijksbijdrage aan het I-deel (uitkeringen 
WWB, IOAW,IOAZ,WIJ) aangepast worden. Hoewel de gemiddelde groei van de WWB bestanden 
bij de Nederlandse gemeenten 13% is geweest in 2009 en ook de eerste maanden van 2010 
sprake is van groei, heeft de minister gemeend om aan de hand van de cijfers van het CBS 10% te 
moeten bezuinigen op het macrobudget. Dit heeft grote gevolgen voor alle gemeenten zo ook voor 
Ridderkerk. 
 
Leeswijzer. 
Uitgaven begroot zijn de uitgaven voor de WWB, IOAW,IOAZ en WIJ. 
Bij de analyse wordt niet betrokken de overige uitgaven die vallen onder de uitgaven vanuit het I-
deel zoals onderzoekskosten e.d. Deze uitgaven veranderen niet als gevolg van de korting. 
Hiervoor is gekozen om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van de korting op het I-deel. De 
daadwerkelijke verschillen kunnen hierdoor iets afwijken maar het gaat om geringe bedragen. 
 
Gevolgen. 
In de onderstaande tabellen worden de gevolgen voor de gemeente Ridderkerk weergegeven. 
 
Ridderkerk 2010 
Uitgaven begroot  € 6985500      
Inkomsten begroot € 8016200(rijksbijdrage € 7.761.200 en inkomsten terugvordering 255.000)   
Verschil   € 1.030.700 
 
Ridderkerk  2010 (nieuwe situatie) 
Uitgaven begroot   € 6.985.500        
Inkomsten nieuw.   € 7.356.879 (rijksbijdrage € 7101879 en inkomsten terugv. 255.000)    
Verschil                 €    371.379         
 
Bij de analyse van de gevolgen van de korting is ook gekeken naar de uitgaven tot nu toe in 2010. 
Hieruit blijkt dat de uitgaven hoger zijn dan geraamd. Hieronder is weergegeven wat de geraamde 
kosten zijn voor geheel 2010. 
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Werkelijke uitgaven 2010         € 7.279.354 
Inkomsten nieuw   € 7.356.879 ( rijksbijdrage def.7101879 en ink.terugv.255.000)  
Overschot                                     €     77.525  
 
 
 Het voordeel 2010 wordt volgens bestaand beleid toegevoegd aan de reserve I-deel. 
 
Gevolgen begroting 2011 
Aan de hand van de cijfers over de eerste maanden van 2010 is een prognose gemaakt voor de 
begroting 2011 met betrekking tot het bestand en de kosten van de uitkeringen voor Ridderkerk en 
Albrandswaard. Met name het aantal jongeren in de Wij groeit onstuimig.  
 
De voorlopige rijksbijdrage 2011 is bekend, helaas geeft dit een somber beeld voor 2011 
 
Ridderkerk 2011 (nieuwe situatie) 
Uitgaven begroot   € 7.782.000 (incl.kadernota/bezuiniging wwb 85.000) 
Inkomsten    € 7.245.790 (rijksbijdrage voorl. 6.990.90 en inkomsten terugv.255.000) 
Tekort   - €    536.210 
 
Dekking voor de geraamde tekorten. 
Bij de jaarrekening 2009 is aan de raad voorgesteld om voor het overschot op het I-deel 2009 een 
reserve te bestemmen. Dit is goedgekeurd. In het voorstel zijn de onderstaande bedragen 
genoemd als uitgaven in 2010.  
 
Totaal reserveren uitgaven 2010; 
Inzet tijdelijk personeel   € 214.960 
Extra gesubsidieerde banen  €   85.000 
Extra uitgaven uitkeringen  € 361.000 
     € 660.960 
Raming uitgaven reserve. 
Inzet tijdelijk personeel   € 120.000 
 
 
Na analyse van de uitgaven is de verwachting dat deze reserve niet in het geheel gebruikt zal 
worden in 2010. Het restant in deze reserve is na onttrekking van de uitgaven te gebruiken om de 
te verwachten tekorten in 2011 deels te dekken. 
 
De verwachting is dat het restant reserve € 540.960 (€ 660.960- €120.000) zal zijn. De inzet van 
deze reserve voor het tekort voor 2011 moet niet leiden tot een aanpassing van het doel van 2010. 
Met andere woorden als de uitgaven in 2010 hoger zijn dan de raming wordt de onttrekking uit de 
reserve ook hoger en is er minder beschikbaar voor 2011. 
 
Jongeren 
De invloed op de tekorten zit in het beperken van de uitgaven. Uit de analyse blijkt dat het bestand 
van de WWB boven de 27 jaar terugloopt als gevolg van de inspanningen op het voorkomen van 
instroom en bevorderen van uitstroom. Er is sprake van een explosieve groei van het aantal 
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jongeren in de uitkering. Deze trend doet zich voor bij alle gemeenten. Deels heeft dit te maken 
met de groei van de jeugdwerkloosheid, deels lijkt het erop dat de WIJ (Wet Investering Jongeren) 
een aanzuigende werking heeft op de jongeren.  
 
 
Knelpunten. 

- In tegenstelling tot de poortwachtersfunctie die normaliter opgaat bij de WWB is tot op 
heden het beleid geweest om zoveel mogelijk jongeren een leer-werk aanbod te doen. Dit 
is de kern van de WIJ en wens van de gemeente (actieve opsporing jongeren). Zorg 
dragen dat zoveel mogelijk jongeren, regulier en structureel, aan het werk kunnen en het 
aantal jongeren zonder startkwalificatie terug dringen. 

- Het aanbod van leerwerktrajecten is laag. Ook vanuit de regionale afspraken in het kader 
van het actieplan jeugdwerkloosheid. 

- Het aanbestede aanbod is vooral gericht op jongeren zonder startkwalificatie terwijl nu 
blijkt dat er ook veel jongeren zich melden met startkwalificatie maar zonder baan. 

- Bij veel jongeren blijkt sprake van multi problematiek waardoor de afstand tot de 
arbeidsmarkt groot is. 

- Er is sprake van jonge moeders 
 
Mogelijke oplossingen. 

1) voor de jongeren met multi problematiek worden passende trajecten gezocht en ingekocht 
2) Strenger aan de poort. Jongeren met startkwalificatie zoveel mogelijk direct naar werk 

bemiddelen. Dit betekent extra inzet op het vinden van vacatures en het maken van 
afspraken met werkgevers.  

3) Medewerking werkgevers kan gestimuleerd worden door het inzetten van de 
loonkostensubsidie. Ruimhartiger omgaan met de mogelijkheden kan extra mogelijkheden 
scheppen. 

4) Inzet trajecten voor jonge moeders 
5) Extra inzet op aantrekken van leer-werk banen 

 
Ad 1. Binnen het actieplan jeugdwerkloosheid en binnen het participatiebudget Werkdeel is voor 
2010 dekking voor de inkoop van deze trajecten 
Ad 2. Hiervoor is ondersteuning nodig voor de regisseur Werk. Dekking voor extra inzet kan 
gevonden worden in het budget actieve opsporing jongeren en het budget wat de gemeenteraad 
ter beschikking heeft gesteld voor de kredietcrisis. 
Ad 3. Dekking voor extra uitgaven kan gevonden worden in het budget actieplan 
jeugdwerkloosheid. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, 
de secretaris,    de burgemeester, 


