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Aanleiding  

 

In de commissie Samen Leven van 14 januari 2010 heeft wethouder Van den Berg de raad 

geïnformeerd over het project over de uitstroom bij gesubsidieerde arbeid. Zij heeft in deze 

vergadering ook een evaluatie van dit project toegezegd inclusief de financiële gevolgen. De raad 

ontving daarover per weekmail op 19 februari 2010 een zogenaamde raadsinformatiebrief die daarna 

“ter kennisneming” op de agenda van de gecombineerde commissievergadering van 30 maart 2010 

stond. 

 

Omschrijving 

 

Volgens de verstrekte informatie in de raadsinformatiebrief waren in 2009 de kosten van het omzetten 

van 11 gesubsidieerde banen in reguliere banen € 383.000,-. Daarmee zou een besparing zijn bereikt 

van € 1.900.000,-. De berekening vraagt een toelichting. 

 

Uit deze informatie blijkt tevens dat de gemeente ruim 9 ton aan het Rijk moet terug betalen omdat de 

gelden niet tijdig zijn besteed. De afgelopen jaren is er door de raad regelmatig gevraagd naar de 

oorzaken van de onderbestedingen en gewaarschuwd voor het gevaar van terugbetaling aan het Rijk 

van niet bestede gelden. Dat er nu inderdaad vanwege onderbesteding een groot bedrag van bijna 1 

miljoen euro moet worden terug betaald aan het Rijk, vraagt een nadere toelichting. 

 

Het Rijk stelt twee budgetten beschikbaar: 

Een reïntegratiebudget om reïntegratie van werklozen te betalen; 

Een uitkeringsbudget om de uitkeringen van werklozen te betalen. 

 

Er zijn twee goede redenen om het geld voor reïntegratie wél te besteden: 

1. Sociale reden: het is niet aanvaardbaar dat groepen mensen dikwijls langdurig aan de kant staan, 

terwijl geld voor reïntegratie niet wordt gebruikt; niet alleen omdat ze geen werk hebben, maar ook 

omdat ze nauwelijks in de samenleving functioneren (isolatie, kinderen die in armoede opgroeien, 

geen sport, geen clubs, weinig andere sociale contacten); 

2. Financiële reden: gerealiseerde besparingen op het uitkeringsbudget hoeven door de gemeente 

NIET te worden terugbetaald; het overschot kan naar wens voor andere doelen worden gebruikt. 

 

Doel bespreking 

 

1. Duidelijkheid te krijgen over de kosten van het omzetten van gesubsidieerde banen; de banen. 

2. Duidelijkheid te krijgen over de terugbetalingsverplichting vanwege onderbesteding; 

3. Duidelijkheid te krijgen over de oorzaken van de onderbestedingen; 

4. Duidelijkheid te krijgen over welke maatregelen zijn/worden getroffen om ervoor te zorgen dat 

voortaan wél alle beschikbare middelen voor re-integratie tijdig worden ingezet, zodat deze 

terugbetaling eenmalig zal blijven. 

 


