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Ridderkerk            

Inleiding 
 

In dit verslag presenteren wij de resultaten 1e Marap 2012.  
 
Doel hiervan is om meer inzicht te geven in de prestaties van Sociale Zaken ten opzichte van 
de begroting. Hierdoor worden ontwikkeling inzichtelijker en geeft dit een handvat om voor 
de komende periode beter te kunnen sturen op deze ontwikkelingen. Rapport is minder op 
detailniveau en geeft een beter totaalbeeld. 
 
Deze Marap betreft de periode van 1 januari tot 1 juli 2012.  
 
In de commissie Samen Leven van 24 mei 2012 heeft u aangegeven dat u ook 
managementinformatie wilt over de volgende drie onderwerpen: 

1. Het aantal Wajongers in Ridderkerk 
2. Het aantal werklozen in Ridderkerk 
3. Het aantal jeugdwerklozen in Ridderkerk 

Deze informatie is opgenomen in de Marap. 
 
Daar waar beschikbaar zijn de gegevens van 2010 en 2011 toegevoegd. Op deze wijze kan 
een beter inzicht in de cijfers worden verkregen. 
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1. Resultaten  
 
In de onderstaande tabel zijn de prestaties over de periode 1 januari tot 1 juli 2012 
weergegeven. 
 
1.1 Ontwikkeling Uitkeringenbestand  
 

 Tot 1 juli 2012 2011 
WWB 561 506 
IOAW 14 15 
IOAZ 1 1 
WIJ 0 70 
Totaal 576 592 

 
Stabiel bestand waarin alleen een stijging in de WWB te zien is. Echter hierin zitten alle WIJ 
cliënten. Deze zijn per 31 december 2011 overgeheveld naar de WWB, omdat de WIJ is 
opgeheven. Betreft in totaal 305 lopende uitkeringen per 1 juli 2012. Het aantal personen is 
echter hoger omdat 1 uitkering bestemd kan zijn voor een meerdere personen, bijvoorbeeld 
een echtpaar. 
 
Vanuit de beleidsnotitie “Arbeidsmarktbeleid Albrandswaard en Ridderkerk 2011-2014” is de 
ambitie uitgesproken om het uitkeringenbestand in de komende jaren te laten dalen. Voor 
2012 is dit percentage vastgesteld op 2,5%. Concreet moet het aantal uitkeringen in 2012 
dalen met 15 naar een niveau van 577 uitkeringen. Deze doelstelling is gehaald. We gaan er 
vanuit de komende maanden meer uistroom te realiseren.  
 
1.2 Klantenanalyse tot 1 juli 2012 
 

Groep Betekenis Aantal Percentage 
Groep 1 Direct bemiddelbaar 74 12 
Groep 2 Na kort traject bemiddelbaar 75 12 
Groep 3 (nog) niet bemiddelbaar 427 76 
Totaal  576 100 
 
Door de klantmanagers werk is een analyse gemaakt op bemiddelbaarheid van het 
klantenbestand. De resultaten hiervan staan in tabel hierboven. Klanten in groep 1, in totaal 
74, zijn volgens de analyse direct bemiddelbaar en worden door de regisseurs werk 
opgepakt. Direct bemiddelbaar betekent overigens niet dat het gemakkelijk is deze mensen 
aan het werk te krijgen. Het houdt vooral in dat er geen directe belemmeringen zijn om aan 
de slag te gaan. Het gaat echter vaak om het vinden van passend werk. 
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Klanten in de groep 2 zijn na een kort traject bemiddelbaar, de uitsplitsing welke activiteiten 
er in dat kader ondernomen worden staan in tabel hieronder. 
 

Groep 2 subcategorieën Aantal 
Werkstage/werkerv.pl/werk 38 
Taaltraject 19 
(Beroeps)opleiding 18 
Totaal  75 

 
Klanten in groep 3 zijn momenteel (nog) niet bemiddelbaar. In de navolgende tabel wordt 
beschreven uit welke subgroepen groep 3 bestaat.  
   

Groep 3 subcategorieën Aantal  
Gedeeltelijke arbeidsverplichting 52 
Gedeeltelijke vrijstelling medische redenen 29 
Gedeeltelijke vrijstelling verzorging kind 11 
Medisch advies Argonaut 12 
Uitkering UWV 9 
Vrijstelling geen arbeidsperspectief 111 
Vrijstelling medische redenen max. 2 jaar 75 
Vrijstelling medische redenen max. 5 jaar 116 
Vrijstelling sollicitatie 5 
Vrijstelling verzorging kind 7 
Totaal 427 

 
Groep 3 bestaat niet uit alleen klanten met een ontheffing. Klanten met bijvoorbeeld een 
gedeeltelijk ontheffing doorlopen een traject. 
 
1.3 Instroom nieuwe klanten 2011 en tot 1 juli 2012 
 
Instroom 2012 2011 
WWB 134* 182 
IOAW 4 11 
IOAZ 0 0 
WIJ 0 73 
Totaal 138 266 
   

*Hierin zitten alle WIJ cliënten. Deze zijn per 31 december 2011 overgeheveld naar de 
WWB, omdat de WIJ is opgeheven. 
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1.4 Uitstroom bestaande klanten 2011 en tot 1 juli 2012 
   

Uitstroom Tot 1 juli 2012 2011 
WWB 68 176 
IOAW 5 14 
IOAZ 0 2 
WIJ 73* 135 
Totaal 146 327 
   

*Deze zijn per 31 december 2011 overgeheveld naar de WWB, omdat de WIJ is opgeheven. 
 
1.5 Reden aantal uitstroom  
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de meeste uitstroom plaatsvindt door verhuizing naar een 
andere gemeente. Minder uitstroom vindt plaats door het aanvaarden van werk. Het bestand 
in totaliteit is echter niet in omvang toegenomen. 
 
1.6 Re-integratie activiteiten bij (externe) partners gedurende tot 1 juli 2012 
 

Activiteit (Externe) Partij Tot 1 juli 2012 
    
Werk (= Work First) SDW 15 
Werken met behoud van uitkering / Vrijwilligerswerk Regisseur Werk 38 
Trajecten arbeidsinschakeling Sezer 2 
Sociale Activering / Vrijwilligerswerk Pameijer 13 
Gesubsidieerde banen Intern 0 
WSW medewerkers geplaatst Intern 0 
WSW kandidaten op wachtlijst Intern 28 
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Uit deze tabel blijkt dat een beperkt aantal trajecten bij externen is ingekocht. Uit deze 
gegevens blijkt echter niet hoeveel trajecten door inzet van eigen medewerkers zijn gestart. 
De komende maanden wordt hier extra aandacht aan besteed zodat per 1 januari 2013 alles 
inzichtelijk is.  
 
Resultaten re-integratie activiteiten regisseurs werk 2011 en tot 1 juli 2012 
 

Plaatsingen  Tot 1 juli 2012 2011 
Parttime uitstroom 5 2 
Fulltime uitstroom 9 7 
Geplaatst + weer gestopt 41 21 
Proefplaatsing en/of stage 6 14 
Geplaatst met toekomstige uitstroom 5 3 
 
Uit deze tabel blijkt dat van de 74 cliënten die in direct werk zijn geplaatst, vooralsnog 
onvoldoende uitstroom is gerealiseerd. Een van de redenen hiervan is een zieke 
medewerker en beperkte inzicht in de mogelijkheden van de cliënt. Hierdoor blijft het een 
groot knelpunt om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Wellicht kan het systeem C3, 
welke op dit moment wordt geïmplementeerd, hier een oplossing in bieden.  
 
 
2. Financiële Verantwoording Inkomensdeel 
 
Budget voor het Inkomensdeel wordt verstrekt door het ministerie SZW om de uitkeringen 
van te betalen. Inkomsten uit terugvordering op het inkomensdeel worden opgeteld bij het 
budget. Voor een volledige verantwoording TV en Verhaal zie hoofdstuk 7. 
 
  
Budget Ministerie SZW € 7.835.664,00  
Inkomsten TV 
Inkomensdeel(begroot) € 200.000,00  
    
Totaal Budget € 8.035.664,00  
    
    
Begroting 2012 € 7.758.900,00  
    
Uitgaven IOAW € 103.405,00  
Uitgaven IOAZ € 10.652,00  
Uitgaven WWB € 4.267.202,00  
Uitgaven BBZ (Inkomensdeel) € 18.193,00  
Totaal Uitgaven € 4.399.452,00  
    
Beschikbaar tot einde van het 
jaar € 3.359.448,00  
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Zoals in deze tabel te zien is zal volgens de prognose een tekort ontstaan. Structureel krijgt 
de gemeente te weinig budget voor de gebundelde uitkering. Hiervoor wordt een IAU 
uitkering aangevraagd.  
 
 
3. (Financiële) Verantwoording Participatiebudget 
 
Budget Re-integratie € 972.800,00    
Reservering 2011 € 586.900,00    
Totaal Budget Re-integratie € 1.559.700,00    
      
Begroting 2012 € 2.158.500,00    
Uitgaven Re-integratie € 1.167.201,00    
Beschikbaar tot einde van het 
jaar   € 991.299,00 
      
Budget Inburgering € 267.400,00    
Uitgaven Inburgering € 80.072,00    
Beschikbaar tot einde van het 
jaar   € 187.328,00 
      
Budget Educatie € 324.900,00    
Uitgaven Educatie € 182.357,00    
Beschikbaar tot einde van het 
jaar   € 142.543,00 
      
      
 
Tot en met 2011 heeft de gemeente Ridderkerk voldoende middelen in het participatiebudget 
gehad. In 2012 is het participatiebudget drastisch verlaagd. Hiertegen is bezwaar gemaakt, 
dat helaas door de bezwaarcommissie van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid niet gegrond verklaard is. 
 
Inzet van participatiemiddelen wordt gedurende 2012 dus scherp in de gaten gehouden, 
waarbij de inzet is om de uitgaven structureel aan te laten sluiten bij de middelen. 
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4. Inburgering 
 

 Tot 1 juli 2012 2011 
Deelnemers Capabel Taal 16 30 
Deelnemers Valentine Z 123 43 
Deelnemers Albedacollege 8  
Deelnemers elders 2  
Totaal aantal deelnemers            149 73 
  
Geslaagd Capabel Taal 4 17 
Geslaagd Valentine Z 13 3 
Geslaagd Albedacollege 1  
Geslaagd elders 1  
Totaal geslaagd 19 20 
  
Uitstroom i.v.m. maximale termijn 12 4 
  
Gestopt i.v.m. combinatie werk 3 4 
 
Contract Capabel Taal liep tot en met december 2010 en contract Valentine Z gestart in 
januari 2011. In 2013 wordt de regeling Inburgering beëindigd. De trajecten die reeds gestart 
zijn, zullen door de inburgeraars worden afgerond. Naar verwachting zal het merendeel hier 
in 2014 mee klaar zijn. 
 
5. Financiële verantwoording Minimabeleid tot 1 juli 2012 
 
 Begroting Uitgaven tot  

1 juli 2012 
Extrapolatie tot 

eind 2012 
Saldo 

Maatschappelijke 
participatie € 150.000  € 76.481  € 152.962  € 2.962- 
Bijzondere 
bijstand € 468.500  € 138.166  € 276.332 € 192.168 
Maaltijden 
SWOR € 65.300  € 12.021  € 24.042 € 41.258 
Totaal € 683.800  € 226.668  € 453.336 € 230.464 
 
Door de aanpassingen in de beleidsregels zijn de uitgaven op de bijzonder bijstand lager dan 
begroot. Denk hierbij aan de verlaging van de inkomensgrens van 120% naar 110%. De 
eigen bijdrage huishoudelijke hulp is opgenomen in de collectieve zorgverzekering. 
Daarnaast heeft het college aangegeven dat de middelen die minder worden besteed aan de 
bijzondere bijstand, wel ten goede blijft komen van de doelgroep. Dit wordt op dit moment 
verder uitgewerkt. 
 
 
 
 



 

Ridderkerk 9 

 
5.1 Prestatie Indicatoren Minimabeleid 2011 en tot 1 juli 2012 
 

 Tot 1 juli 2012 2011 
Aantal aanvragen 592 1502 
Aantal toegekende aanvragen 458 1153 
Aantal afgewezen aanvragen 84 137 
Aantal ingetrokken buitenbehandeling aanvragen 
 

33 56 

Aantal administratief ingetrokken aanvragen 22 39 
Doorlooptijd dagen (gemiddeld) 30 25 

 
Door de aanpassingen in de beleidsregels zijn de uitgaven op de bijzonder bijstand lager dan 
begroot. Denk hierbij aan de verlaging van de inkomensgrens van 120% naar 110%. De 
eigen bijdrage huishoudelijke hulp is opgenomen in de collectieve zorgverzekering. 
Daarnaast heeft het college aangegeven dat de middelen die minder worden besteed aan de 
bijzondere bijstand, wel ten goede blijft komen van de doelgroep. Dit wordt op dit moment 
verder uitgewerkt. 
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6. Terugvordering en Verhaal 
De ontwikkeling van het debiteurenbestand 2011 en tot 1 juli 2012. 
 

 Tot 1 juli 2012 2011 
Saldo 1 januari € 2.287.964 €2.018.515  
Opboekingen / Nieuwe vorderingen € 570.797 €1.016.479  
Ontvangsten € 277.885 €560.225  
Buiten Invordering € 44.159 €90.447  
Omzetting in uitkering om  niet (BBZ) € 16.977 €96.357  
Saldo 1 juli 2012 € 2.519.739 €2.287.964  

 
Het jaarlijks terug te vorderen bedrag is substantieel. Terugvordering is helaas vaak niet 
mogelijk. Het is dan ook niet reëel om het openstaand saldo te zien als een binnen te halen 
post. 
 
6.1 Klanten- en vorderingenbestand 
Ter indicatie van de aantallen klanten en vorderingen waar het bestand uit bestaat 
onderstaand de stand van zaken van de debiteurenportefeuille tot 1 juli 2012 
 

Aantal Debiteuren 427 
Aantal Vorderingen 669 

 
 
7. Bezwaarschriften 
Hieronder volgt een overzicht van het aantal bezwaarschriften tot 1 juli 2012. 
 

 Tot 1 juli 2012 
Ongegrond 1 
Gegrond 0 
Ingetrokken 1 
Niet ontvankelijk 3 
In behandeling 40 
Totaal 45 
 
De commissie heeft in ongeveer 15 zaken in juli uitspraak gedaan. Deze cijfers zullen bij de 
volgende managementrapportage worden meegenomen. 
 
8. Schuldhulpverlening 
 

 Begroting Uitgaven Saldo 

Schuldhulpverlening € 168.900 € 141.970 
 

€ 26.935 
 
In eerdere rapportage is aangegeven dat het budget van SHV voor 2012 een aandachtspunt 
zal zijn aangezien de extra gelden dan niet meer beschikbaar zijn. De steeds toenemende 
financiële problematiek heeft echter effect op het budget van SHV.  
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 Tot 1 juli 2012 
Aanmeldingen 93 
Intakes 92 
Fase 2 105 
Getroffen minnelijke regelingen 23 
 
Een fase 2 houdt in dat er een Plan van Aanpak voor de klant wordt opgesteld. Alle 
schuldeisers worden benaderd om een regeling met de klant af te sluiten 
Bij een getroffen minnelijke regeling is de regeling door alle betrokkenen ondertekend. In drie 
jaar tijd wordt de schuld volledig afgelost of afgebouwd tot beheersbare omvang. 
 
Naast de reguliere schuldhulpverlening zijn er ook preventieve activiteiten die burgers 
kunnen doen. Denk hierbij aan de sociaal raadsvrouwen, budgetcursussen en activiteiten als 
de Week van het Geld, Vrouw en Geldcafé en in de toekomst schuldhulpmaatjes. Daarnaast 
controleert de regisseur schuldhulpverlening van de gemeente alle Plannen van Aanpak, 
zodat klanten niet onnodig in een kostbaar traject komen. Ook biedt onze huidige partner, 
Plangroep, voor mensen met kleine oplosbare schulden adviestrajecten aan. Deze mensen 
komen dan niet in een duur traject terecht.  
 
9. Financiële verantwoording WMO tot 1 juli 2012 
 

Soort voorziening 
 

Budget 2012 Uitgaven tot 1 juli 
2012 

Restant budget 2012 

Woonvoorziening € 365.500 € 154.743- €210.757 
  

Rolstoelen €332.900 
 

€ 170.728 € 162.172 
 

HH Natura € 5.116.800 
 

€ 2.129.036 
 

€ 2.987.764 
 

HH PGB € 1.240.500 
 

€ 516.863 
 

€ 723.637 
 

 
HH natura en het PGB is tot en met periode 6 betaald. Er dienen nog 7 periodes betaald te 
worden. De prognose is dat het budget HH met € 183.400,-- zal worden overschreden. Deze 
overschrijding wordt meegenomen in de 2e monitor. Op de overige posten worden geen 
overschrijdingen verwacht.  
Om de kosten te beperken wordt een plan van aanpak gemaakt in het 4e kwartaal van dit 
jaar en zal deze aan u worden voorgelegd.   
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10. Aanvullende informatie 
 
10.1 Aantal Wajong 
Bij de invoering van de Wet Werken naar vermogen zou de gemeente verantwoordelijk 
worden voor een deel van de Wajong populatie. Op dit moment wordt de wet op korte termijn 
niet ingevoerd. De gemeente houdt rekening met een invoering op een later tijdstip, wellicht 
in een iets aangepaste vorm, dan wel financieel kader.  
 
Het aantal Wajongers waar de gemeente Ridderkerk bij de invoering van de Wet Werken 
naar vermogen verantwoordelijk voor zou zijn geweest is 71 wajongers. 
 
10.2 Aantal werklozen 
 
Aantallen  dec. 2010 dec. 2011 april 2012 
Ridderkerk 4,5% 4,9% 5,3% 
Albrandswaard 3,9% 4,2% 4,6% 
Barendrecht 3,5% 4,0% 4,4% 
Rijnmond 8,4% 8,7% 9,0% 
 
De werkzame beroepsbevolking omvat iedereen van 15 tot 65 jaar die 12 of meer uur per 
week werkt. De werkloze beroepsbevolking is iedereen die wil en kan werken en actief op 
zoek is naar werk voor 12 uur of meer per week. Het UWV gebruikt het aantal niet-werkende 
werkzoekende, zeg maar de werkloze beroepsbevolking, om de werkloosheid in kaart te 
brengen. Ter vergelijking zijn de percentages van Albrandswaard, Barendrecht en de 
arbeidsmarktregio Rijnmond bijgevoegd. Voor de cijfers is gebruik gemaakt van het UWV 
Werkbedrijf, die haar gegevens haalt uit de meest recente Beroepsbevolkingscijfers van het 
CBS. 
 
10.3 Aantal jeugdwerklozen 
 
Aantallen  april 2009 april 2010 april 2011 april 2012 
Ridderkerk 67 111 111 199 
Albrandswaard 25 30 35 54 
Barendrecht 66 82 80 144 
Rijnmond 5.597 6.465 6.746 6.605 
 
In deze tabel zijn het aantal niet werkende werkzoekende jongeren opgenomen. Ter 
vergelijking zijn de cijfers van Albrandswaard, Barendrecht en de regio bijgevoegd. 
Op 1 januari 2012 waren er 4.632 jongeren in Ridderkerk in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. 
 
 


