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de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de balans voor de 1e helft van 2019 opgemaakt en 
verwerkt in de 2e bestuursrapportage over 2019. De 2e bestuursrapportage is begin juli opgesteld op 
basis van de cijfers tot 1 juli 2019.  
In de bestuursrapportage is een toelichting te vinden op de voortgang van de inhoudelijke ambities, 
zoals deze zijn opgenomen in de vastgestelde begroting 2019 van het Werkplein, en de bijbehorende 
financiële consequenties. De ontwikkelingen in de eerste helft van dit jaar zorgen ervoor dat de 
begroting 2019 van het Werkplein aanpassing behoeft. Daarmee nemen ook de bijdragen van de 
gemeenten aan het Werkplein toe. Voor Roosendaal betekent dit een hogere bijdrage aan het 
Werkplein over 2019 van € 949.276. 
 
Beoogd effect 

Via het Werkplein Hart van West-Brabant geeft de gemeente Roosendaal integraal uitvoering aan de 

Participatiewet voor de onderdelen werk, inkomen en inkomensondersteuning. 
 
Argumenten 

1.1. Er is sprake van een andere trend dan was begroot   

Voor drie onderdelen binnen de begroting van het Werkplein is sprake van een andere ontwikkeling 

dan was voorzien tijdens de vaststelling van de begroting 2019. Deze ontwikkelingen zorgen voor een 

substantiële afwijking van de vastgestelde begroting. Het gaat om de volgende onderdelen: 

▪ Binnen het programma Inkomen is sprake van een stijging van het aantal bijstandsklanten. In de 

eerste helft van 2019 steeg het aantal bijstandsuitkeringen met 1%. Dit wijkt behoorlijk af van de in 

de begroting 2019 opgenomen ambitie om het bestand met 3% te laten dalen. De afgelopen twee 

jaar is het klantenbestand van het Werkplein fors gedaald. De aanpak om kandidaten naar werk te 

begeleiden was in 2018 zelfs zo succesvol dat een bestandsdaling van 6% is gerealiseerd. Een 

groot deel van het arbeidspotentieel is toen reeds aan het werk geholpen. Dit betekent dat er in het 

huidige klantenbestand relatief veel mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt zitten. 

Deze mensen zijn moeilijker te plaatsen op de reguliere arbeidsmarkt.  

Daarnaast wordt de stijging van het bestand veroorzaakt door een verhoging van de AOW-leeftijd 

met 4 maanden, waardoor mensen later uitstromen.  

 

Het Werkplein wil inzetten op een daling van het klantenbestand in de 2e helft van het jaar van 1%. 

Dit zou betekenen dat het bestand ten opzichte van peildatum 1 januari 2019 niet oploopt, maar 

constant blijft. Met dit uitgangspunt zullen de lasten in 2019 voor bijstandsuitkeringen stijgen ten 

opzichte van de vastgestelde begroting met circa € 900.000. 

 

▪ Binnen het programma Inkomen is ook sprake van een stijging van het aantal loonkostensubsidies. 

Het Werkplein heeft meer mensen met een arbeidsbeperking geplaatst dan was geraamd in de 

begroting 2019. Bij het plaatsen van deze mensen op regulier werk wordt aan de werkgever een 

loonkostensubsidie verstrekt die de kosten dekt van de loonwaarde tot aan het minimumloon. Deze 

loonkostensubsidie is structureel. Dit houdt in dat de kosten voor de loonkostensubsidies niet 

alleen dit jaar toenemen, maar ook de komende jaren. De verplichting tot loonkostensubsidie wordt 

namelijk voor langere tijd aangegaan met werkgevers. Bovendien komen alle plaatsingen van dit 

jaar bovenop de plaatsingen van voorgaande jaren. Het toekennen van loonkostensubsidie wil niet 

zeggen dat aan de andere kant de uitkeringslasten afnemen. Het kan namelijk ook voorkomen dat 

kandidaten die (nog) geen uitkering ontvangen wel geplaatst worden op een garantiebaan. 

In 2019 zullen de loonkostensubsidies ten opzichte van de vastgestelde begroting toenemen met 

circa € 800.000.  

 

▪ De bedrijfsvoeringslasten zullen in 2019 waarschijnlijk zo’n € 240.000 hoger uitkomen dan was 

geraamd in de begroting. Deze stijging wordt veroorzaakt door externe, niet-beïnvloedbare 

ontwikkelingen. Het gaat dan om een wettelijke verhoging van de CAO en een stijging van de 

pensioenpremies.  
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Gezien de bovenstaande ontwikkelingen wil de gemeente Roosendaal de volgende zienswijze 
indienen bij de tweede bestuursrapportage 2019 van het Werkplein:  
a. We verwachten van het Werkplein dat zij, ondanks de gewijzigde samenstelling van het 

klantenbestand, direct maatregelen treft om de stijging van het uitkeringsbestand in de eerste helft 
van 2019 om te zetten naar een daling van het aantal uitkeringsdossiers in de tweede helft van 
2019, zodat het bestand ten opzichte van peildatum 1 januari 2019 niet oploopt, maar constant 
blijft. 

b. De forse (procentuele) toename van doelgroep C heeft geleid tot een opdracht om in 2019 deze 
doelgroep in beeld te brengen. De gehele groep moet voor 2020 in beeld zijn, waarna keuzes 
gemaakt worden met betrekking tot een specifieke aanpak voor deze doelgroep. Deze aanpak 
moet ook passen binnen de financiële middelen.  

c. We verwachten van het Werkplein dat de meerjarenbegroting wordt aangepast als gevolg van de 
financiële ontwikkelingen die uit de 2e bestuursrapportage voortvloeien, bijvoorbeeld 
loonkostensubsidies en vorderingen op debiteuren. 

d. We verwachten van het Werkplein dat zij kritisch kijken naar de bedrijfsvoeringslasten en de 
mogelijkheden om daar op te besparen, zodat de verwachte extra kosten over 2019 worden 
beperkt. 

e. Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het Algemeen Bestuur van het Werkplein de 2e 
Bestuursrapportage vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt 
geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van haar zienswijze is 
tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. 

 

1.2. De financiële consequenties van de 2e bestuursrapportage zijn fors 

Vanwege de ontwikkelingen die hierboven geschetst zijn, zullen de lasten van het Werkplein in 2019 

circa € 1,7 miljoen hoger uitvallen dan geraamd was in de begroting 2019. Omdat deze wijziging 

substantieel is, moet de begroting van het Werkplein hierop aangepast worden. 

 

Door de hogere lasten nemen ook de bijdragen van de deelnemende gemeenten toe. Voor 

Roosendaal zal de bijdrage in 2019 € 949.276 hoger zijn dan was begroot. 

Vanwege deze forse verhoging van de deelnemersbijdrage moet de gemeentebegroting aangepast 

worden. De hogere deelnemersbijdrage van Roosendaal zal in onze gemeentelijke Najaarsbrief 

meegenomen worden en na vaststelling daarvan worden aangepast in onze gemeentebegroting.  
 
Kanttekeningen 

1.1 De geraamde ontwikkeling van het aantal bijstandsklanten in de 2e helft van 2019  

Voor de tweede helft van 2019 zet het Werkplein in op een daling van het klantenbestand van 1%, om 

de stijging in het eerste halfjaar teniet te doen. Uiteindelijk zal dan over 2019 sprake zijn van een 

gelijkblijvend klantenbestand. Het is onzeker of deze ambitie van het Werkplein ook gerealiseerd kan 

worden. Indien deze ambitie niet gehaald wordt zullen de lasten nog verder oplopen over 2019.  

 

1.2 Doorwerking naar komende jaren 

De geschetste ontwikkelingen omtrent het klantenbestand en de loonkostensubsidies zullen ook een 

financiële impact in de toekomst (kunnen) hebben. Indien het niet lukt om de stijging van het 

klantenbestand om te buigen naar een (lichte) daling of stabilisatie van het bestand zullen de lasten 

ook in 2020 hoger zijn dan is begroot.   
 
Financiën 

Op het totaalniveau van het Werkplein zijn de lasten in 2019 bijna € 1,7 miljoen hoger dan was 

begroot. Deze hogere lasten worden veroorzaakt door het programma Inkomen en door de 

bedrijfsvoeringslasten. Voor het programma Inkomensondersteuning wordt een klein voordeel in 2019  

van € 261.656 verwacht ten opzichte van de begroting.  

In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de begroting en de bestuursrapportage in 2019 per 

programma weergegeven: 
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Programma 

Werk & 
Participatie 

Programma 
Inkomen 

Programma 
Inkomens- 

ondersteuning 
Bedrijfsvoering Totaal 

Vastgestelde begroting 
2019 Werkplein 

4.828.547 55.316.144 8.210.209 12.570.160 80.925.060 

2e Bestuursrapportage 
2019 Werkplein 

4.828.547 57.031.745 7.948.554 12.809.476 82.618.322 

Verschil - -/- 1.715.601 261.656 -/- 239.315 -/- 1.693.261 

 

Zoals gezegd zullen de deelnemersbijdragen in 2019 hoger zijn dan was geraamd in de begroting 

2019 van het Werkplein. Voor de gemeente Roosendaal is sprake van een hogere bijdrage van  

€ 949.276. Het aandeel van de gemeente Roosendaal in de overschrijding van de lasten van het 

Werkplein is onderstaande tabel per programma opgenomen. 
 

 
Programma 

Werk & 
Participatie 

Programma 
Inkomen 

Programma 
Inkomens- 

ondersteuning 
Bedrijfsvoering Totaal 

Bijdrage Roosendaal 
volgens vastgestelde 
begroting 2019 
Werkplein 

2.517.470 25.606.580 3.322.696 5.495.196 36.941.942 

Bijdrage Roosendaal 
volgens 2e 
Bestuursrapportage 
2019 Werkplein 

2.517.470 26.528.866 3.244.866 5.600.018 37.891.220 

Verschil - -/- 922.285 77.830 -/- 104.821 -/- 949.276 

 

De lasten voor het programma Inkomen bestaan uit de uitkeringslasten en de loonkostensubsidies. 

Vanuit het rijk ontvangen gemeenten het zogenaamde BUIG-budget, waaruit gemeenten de 

uitkeringslasten en loonkostensubsidies kunnen betalen. Roosendaal ontvangt over 2019 een BUIG-

budget van € 30.370.484. Dit bedrag is echter nog niet definitief. In oktober communiceert het rijk over 

de definitieve hoogte van het BUIG-budget over 2019. 

De totale lasten voor het programma Inkomen bedragen voor Roosendaal volgens de 2e 

bestuursrapportage over 2019 € 26.528.866. Dat betekent dat de lasten nog ruim binnen het BUIG-

budget vallen. 

 

De hogere gemeentelijke bijdrage aan het Werkplein van in totaal € 949.276 over 2019 zal 

meegenomen worden in de Najaarsbrief van de gemeente. Hierin worden alle onder- en 

overschrijdingen van meer dan € 100.000 ten opzichte van de begroting gebundeld en voorgelegd aan 

de gemeenteraad. 
 
Inclusie 

Via het Werkplein Hart van West-Brabant geeft de gemeente Roosendaal integraal uitvoering aan de 

Participatiewet voor de onderdelen werk, inkomen en inkomensondersteuning. Iedereen die kan 

werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De 

wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.  
 
Communicatie 

Het Werkplein organiseert op 23 september een informatiebijeenkomst voor alle raadsleden van de 

deelnemende gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder andere een beeld geschetst van de 

verschillende doelgroepen en de ontwikkelingsmogelijkheden. 
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De hogere gemeentelijke bijdrage aan het Werkplein van in totaal € 949.276 over 2019 zal 

meegenomen worden in de Najaarsbrief van de gemeente. De Najaarsbrief zal in november of 

december worden behandeld door de gemeenteraad. Na vaststelling van de Najaarsbrief wordt de 

gemeentelijke begroting aangepast naar aanleiding van de gemelde afwijkingen, waaronder de 

hogere gemeentelijke bijdrage aan het Werkplein. 

 

Bijlagen 

1. Aanbiedingsbrief Werkplein met als onderwerp ‘Wijziging in aanpak en in begroting 2019’ 

2. 2e Bestuursrapportage 2019 Werkplein Hart van West-Brabant 

3. Begrotingswijziging 2e bestuursrapportage 2019 Werkplein Hart van West-Brabant 


