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Geachte raadsleden, 
 
 
Tijdens de vergadering van de commissie Samen Leven op 9 juni jongstleden is het rapport 
Bestrijding jeugdwerkloosheid van de Rekenkamercommissie Ridderkerk besproken. In het rapport 
van de Rekenkamercommissie Ridderkerk heeft een van de aanbevelingen te maken met de 
kwantitatieve onderbouwing van de acties van de sociale dienst Ridderkerk. Zowel de commissie 
en de betrokken wethouder willen op basis van een besprekingsvoorstel inhoudelijk over de 
managementrapportage discussiëren. Om de discussie op inhoudelijke grond te kunnen voeren 
ontvangt u een voorstel voor de managementrapportage. 
 
 
Voorstel 
Het voorstel is hieronder uitgewerkt, met daarin uitgebreid de verschillende onderdelen. 
Er wordt gekeken naar de volgende 4 onderdelen: de inzet van de re-integratieproducten, de 
ontwikkeling van het klantenbestand, de ontwikkeling van de budgetten en de inzet van bijzondere 
bijstand. 
De opzet van de managementrapportage komt overeen met de opzet van Albrandswaard. De 
reden hiervoor is pragmatisch. Op deze wijze worden dezelfde gegevens voor beide raden en 
colleges opgesteld.  
 
Het voorstel is om driemaal per jaar de managementrapportage aan u voor te leggen. De 
managementrapportage zal hoofdzakelijk bestaan uit de tabellen. Daar waar nodig, en dan met 
name bij opvallende afwijkingen, wordt een korte toelichting gegeven. 
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Inzet re-integratieproducten 
In onderstaande tabel wordt de inzet van re-integratieproducten weergegeven. Hiermee wordt aangegeven 
hoeveel klanten de verschillende re-integratietrajecten doorlopen, inclusief Wsw. 
 aantal 
Uitstroom  
Werk (= Work First)  
Scholing (incl.inburgering)  
Werken met behoud van uitkering / 
Vrijwilligerswerk 

 

Trajecten arbeidsinschakeling  
Sociale Activering / 
Vrijwilligerswerk 

 

Gesubsidieerde banen  
Instroom verminderen  
Aantal aanvragen Maatschappelijk 
Participatiefonds 

 

Schuldhulpverlening  
Wsw medewerkers geplaatst  
Wsw kandidaten op wachtlijst  
 
Ontwikkeling klantenbestand 
In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het klantenbestand weergegeven. Hiermee wordt inzichtelijk 
gemaakt hoeveel klanten in het bestand zitten. 
Cliëntenbestand aantal 
Aantal personen met WWB*  
Waarvan Wet WIJ  
Waarvan verblijvend in inrichting  
Personen met vrijstelling van de arbeidsverplichting  
Vrijstelling maximaal 5 jaar  
Vrijstelling maximaal 2 jaar   
Personen met de arbeidsverplichting  
Personen met gedeeltelijke arbeidsverplichting  
 
In onderstaande tabel wordt de werking van de poortwachtersfunctie per jaar gemeten. In de tabel wordt het 
aantal, dat niet heeft geleid tot een uitkering opgenomen.  
 Poortwachtersfunctie Jan-dec 2009 Jan-dec 2010 
aanvragen   
WIJ   
BBZ   
Uitstroom arbeid   

 
In onderstaande tabel wordt het aantal verstrekte uitkeringen per regeling per maand weergegeven. Op deze 
manier wordt inzicht gegeven in het aantal ingestroomde klanten per regeling per maand. 
Aantal verstrekte uitkeringen Aantal per maand 
IOAW/IOAZ  
WIJ  
WWB  
Totaal  
Waarvan terugkerende klant  
 
 
 
 
 



 
 

  
   
Dienstverlening  
 

1 september 2011 Voorstel gegevens managementrapportage Volgnr. 3 van 4 
 

In onderstaande tabel wordt de uitstroom naar reden weergegeven. Er is sprake van een groot aantal 
verschillende redenen. De redenen komen overeen met de redenen die de klantmanagers in GWS aangeven 
bij beëindiging van het werkproces. 
Aantal beëindigde uitkeringen naar reden Aantal per maand 
Aangaan relatie  
Andere oorzaak  
Arbeidsdienstbetrekking  
Bereiken leeftijd van 27 of 65 jaar  
Geen inlichtingen  
Oorzaak bij partner  
Overlijden  
Uitkering arbeidsongeschiktheid  
Zelfstandig beroep of bedrijf  
Verhuizing naar andere gemeente  
Verhuizing naar buitenland  
Additionele arbeidsplaats  
Ander inkomen  
Totaal  
 
Financiën 
In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het inkomensdeel weergegeven. Door de begroting naast de 
uitgaven te leggen wordt inzicht verworven in de uitputting van het budget. 
 Budget 

Ministerie 
SZW 

Begrootte 
uitgaven 
2010 
 

Stand 
uitgaven 31-
12-2010 

Definitieve 
Inkomsten 
Terugvordering 

Definitieve 
uitgaven 2010 

Tekort/ 
overschot 

Stand 31-12-2010       
 
In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het werkdeel weergegeven. De tabel laat zien wat de 
uitputting van de budgetten zijn. 

 
 
 
 
 

 
In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling op de arbeidsmarkt weergegeven. NWW staat voor het aantal 
Niet-werkende werkzoekenden, zeg maar de mensen die geen baan hebben en ingeschreven staan bij het 
UWV. 
Periode Aantal NWW NWW % NWW regio Groei  

2008 -2009 
Groei 
2009 – 2010 

Groei in 
regio 

Januari 2010   %  %    % 
Januari 2011   %  %   %  % 
 
Bijstand 
In onderstaande tabel worden de financiën rond het minimabeleid weergegeven. In relatie tot de tabellen met 
het aantal aanvragen die verderop staan, wordt er in onderstaande tabel aangegeven wat de financiële 
uitputting tot dit moment is. 
minimabeleid 2008 2009 Begroting 2010 Ridderkerk Uitgaven   2010 

schuldhulpverlening €  €   €   €  
Maatschappelijke 
participatie 

€   €  €   €  

Bijzondere bijstand €  €   €  €  
Totaal   €   €  €  

 

Budget 2010 (incl.reserve 2009) Besteding 2010  Saldo  
Budget  2010        €  
Reservering 2009 €  + 
Totaal                    € 

€  €  
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In onderstaande tabellen worden het aantal aangevraagde, toegekende, afgewezen en ingetrokken 
aanvragen voor verstrekkingen binnen het minimabeleid weergegeven. Door deze tabellen wordt inzicht 
gegeven in de ontwikkeling van het aantal aanvragen binnen het minimabeleid. 
 
Aantal aanvragen Aantal per kwartaal 
Aanvraag brillenfonds  
Chronisch zieken/gehandicapten  
Schoolgaande leerplichtige kinderen  
Sport en Sociaal Culturele activiteiten  
Aanvraag bijzondere bijstand  
Aanvraag langdurigheidstoeslag  
 
Aantal toegekende aanvragen Aantal per kwartaal 
Aanvraag brillenfonds  
Chronisch zieken/gehandicapten  
Schoolgaande leerplichtige kinderen  
Sport en Sociaal Culturele activiteiten  
Aanvraag bijzondere bijstand  
Aanvraag langdurigheidstoeslag  
 
Doorlooptijd dagen Aantal per kwartaal 
Aanvraag brillenfonds  
Chronisch zieken/gehandicapten  
Schoolgaande leerplichtige kinderen  
Sport en Sociaal Culturele activiteiten  
Aanvraag bijzondere bijstand  
Aanvraag langdurigheidstoeslag  
 
In onderstaande tabel worden gegevens over de bijzondere bijstand weergegeven: 
Totaal aantal aanvragen  
Via snelloket  
Uitgaven bijzondere bijstand  
Uitgaven maatschappelijke participatie  
Aanvragen langdurigheidtoeslag  
Uitgaven langdurigheidtoeslag  
In bijzondere bijstand begrepen verhoging zak- en kleedgeld  
Bijzondere bijstand levensonderhoud psychiatrische inrichting  
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de inkomsten door middel van terugvorderingen en 
verhaal. Binnen het team Werk en Inkomen wordt ingezet op het terughalen van onterecht uitgekeerde 
middelen. Onderstaande tabel geeft per maand de inkomsten binnen van terugvordering en verhaal 
uitkering/bijstand, minimabeleid en overige. 
 Begroot ‘11 Gerealiseerd 

per maand 
Terugvordering en verhaal uitk/bijst   
Minimabeleid   
Overige   
Totaal   
 


