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1 | VOORWOORD

Met genoegen leggen wij u de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 van de

Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant voor; kortweg de

Programmabegroting Werkplein HvWB 2020-2023.

Inmiddels hebben we als Werkplein vier jaar achter de rug en hebben we een goed totaalbeeld 
van de baten en lasten die gemoeid zijn met de uitvoering van de Participatiewet. De begroting 
voor 2020 is gebaseerd op ervaringscijfers van 2018 en voorlopig op de 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) van 2019. 

De begroting voor 2020 is op basis van bestaand beleid en met de huidige inzichten en kaders 
opgesteld. De kaders uit de Kaderbrief 2020 zijn in deze begroting verwerkt.

1.1 | Missie en visie

Het Werkplein heeft twee uitvoeringslocaties, één in Etten-Leur en één in Roosendaal, waar 
burgers van de aangesloten gemeenten terecht kunnen. Beide locaties hanteren hetzelfde 
dienstverleningsconcept. Het hogere doel van het Werkplein is:

‘Iedere werkzoekende een blijvende bijdrage te laten leveren.’

Wanneer we dit doorvertalen naar de drie klantgroepen dan betekent dit: 

Werkgevers:

Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. 
Onze ambitie is dat het Werkgeverservicepunt het eerste is waar een werkgever aan denkt als 
het gaat om instroom van personeel.

Burgers:

Wie niet direct aan het werk kan, gaat actief aan de slag om zijn of haar kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten. Wij kunnen ondersteunen, maar de burger blijft zelf verantwoordelijk 
voor het vinden van een baan. Wanneer dat (nog) niet mogelijk is stimuleren we dat burgers naar 
vermogen meedoen in de maatschappij. Burgers die daar recht op hebben, bieden we een 
(inkomens)vangnet. Misbruik sporen we op en wordt gestraft om het draagvlak voor de regeling 
in de samenleving te behouden.

Gemeenten:

We voeren de Participatiewet en het minimabeleid uit voor de zes deelnemende gemeenten. We 
staan voor een eenduidige, effectieve en efficiënte uitvoering en een passende dienstverlening 
aan werkgevers en burgers.

1.2 | Organisatie

Het Werkplein is momenteel begonnen aan zijn vijfde jaar. De afgelopen vier jaar zijn de primaire 
taken van het Werkplein goed georganiseerd en zijn mooie resultaten gehaald. De organisatie is 
ingericht voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de Participatiewet. Het Werkplein is 
echter onderdeel van een samenleving die verandert. Dit vraagt een andere benadering van ons. 
Een benadering meer vanuit het perspectief en behoefte van de inwoners. Daarnaast is zowel 
vanuit het Werkplein als vanuit onze opdrachtgevers (gemeenten) de behoefte ontstaan om meer 
naar een bredere toegang voor het sociale domein toe te werken. De gezamenlijke visie daarop 
en de praktische invulling wordt met gemeenten in 2019 besproken en ontwikkeld.



Het jaar 2019 is ook het jaar van de volgende stap als organisatie. Vier jaar na de 
totstandkoming van het Werkplein is het een natuurlijk moment om de organisatie als geheel te 
bezien. We gaan op zoek naar het nieuwe gezamenlijke verhaal, waarbij met mensen, met 
medewerkers en stakeholders van buiten naar binnen wordt gekeken. 

De resultaten hiervan kunnen van invloed zijn op de begroting voor 2020. Uiterlijk in het 3e 
kwartaal van 2019 willen wij daarvan de resultaten presenteren.

1.3 | Doelstelling in 2020

Hoewel het op dit moment moeilijk is om de insteek en ambities voor 2020 al concreet te kunnen 
maken willen we daar toch al een invulling aan geven. 

Hoewel vanuit het CBS (gegevens uit septembercirculaire 2018) voor de komende jaren een 
lichte stijging van het bestand wordt voorzien (1,1% voor 2019 en 0,4% voor 2020) gaan we als 
Werkplein voor 2019 en 2020 nog van een bestandsdaling uit. Voor berekening van de 
uitkeringslasten (Buig uitgaven) gaan we uit van behoedzaamheid en hanteren we voor 2019 een 
afname van het uitkeringsbestand van 2,4% en voor 2020 van 1% (zie tabel). In de begroting 
2019 was de daling met 2,4% al financieel doorgerekend.

Het verloop van het bestand is afgeleid van de financiële doorrekening.

Onze ambitie reikt echter verder. Voor 2019 willen we een bestandsdaling van 3% en voor 2020 
van 2% realiseren. Om deze daling van het bestand te bereiken wordt ingezet op 520 duurzame 
plaatsingen door het Werkgeversservicepunt (WSP). Dit aantal is nog wel gebaseerd op de 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) van 2019. Bij de voorbereiding van de DVO voor 2020 
worden zowel de landelijke als regionale ontwikkelingen meegenomen om te komen tot goede en 
scherpe doelstellingen voor 2020.

Naast uitstroom naar werk blijft ook de (extra) inzet op fraudepreventie een belangrijke bijdrage 
leveren aan de bestandsdaling. Wat we gaan doen om de doelstellingen te realiseren kunt u 
vinden in de programma’s Werk en Participatie, Inkomen en Inkomensondersteuning.

1.4 | Beleidsmatige richtlijnen begroting

De gemeenteraden hebben voor het jaar 2020 een aantal begrotingsrichtlijnen meegegeven. 
Deze kunt u in paragraaf 8.1 Uitgangspunten opstelling financiële begroting terugvinden. Onder 
de uitgangspunten zijn ook een aantal beleidsmatige uitgangspunten benoemd. Hoe wij daar 
vorm aan hebben gegeven is in bijgaande tabel aangegeven.

Beleidsmatige richtlijn Invulling

Het Werkplein HvWB stelt een begroting voor het 
jaar 2020 op waarin de ambities van de 
deelnemende gemeenten tot het duurzaam 
terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden 
en -lasten tot uitdrukking komt. 

De ambities van het Werkplein zijn in samenspraak 
met gemeenten tot stand gekomen en zijn verwerkt 
in de programma’s Werk en Participatie, Inkomen 
en Inkomensondersteuning.

Het Werkplein HvWB gaat voorafgaand aan het 
opstellen van de begroting 2020 met de 
deelnemende gemeenten in gesprek over de 
concrete ambities van de gemeenten voor 2020 op 
het terrein van werk en inkomen. 

De uitgangspunten begroting 2020 zijn met de 
beleidsmedewerkers besproken.

Het Werkplein HvWB stelt een begroting op waarin Zowel vanuit het Werkplein als vanuit onze 



de ambities van de deelnemende gemeenten met 
betrekking tot de integrale klantbenadering tot 
uitdrukking komt. 

opdrachtgevers (gemeenten) is de behoefte 
ontstaan om meer naar een bredere toegang voor 
het sociale domein toe te werken. De gezamenlijke 
visie daarop en de praktische invulling wordt met 
gemeenten in 2019 besproken en ontwikkeld. In 
deze begroting zullen de uitkomsten daarvan 
worden verwerkt.

De begroting 2020 dient een duidelijke 
onderbouwing te bevatten van de manier waarop 
het Werkplein HvWB deze ambities gaat realiseren, 
alsmede de lasten die daarmee gepaard gaan. 

Zie voorgaand punt.

De onderbouwing bevat concrete maatregelen die 
afdoende zijn om aanspraak te kunnen maken op 
een uitkering in het kader van de vangnetregeling 
mocht er over 2020 uiteindelijk onverhoopt toch 
sprake zijn van een overschrijding van de BUlG-
budgetten. 

Mocht er sprake zijn van overschrijding van de 
rijksbudgetten Buig dan is de in de programma’s 
verwoorde aanpak op uitstroom toereikend.

De begroting 2020 van het Werkplein is opgesteld 
overeenkomstig het gedachtegoed van de 
herstructurering en de ketensamenwerking met de 
WVS-groep. Het Werkplein HvWB en WVS-groep 
dienen beiden hun activiteiten en inspanningen in 
samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de 
organisaties tezamen optimaal dient te zijn. Dit 
dient tot uitdrukking te komen in een integrale 
ketenbegroting. 

Met de WVS en de ISD Brabantse Wal zijn 
afspraken gemaakt over de gezamenlijke inzet op 
ontwikkeling van de kandidaten. Dit gaat verder 
dan alleen de inzet van leerwerktrajecten. Deze 
inzet zullen wij in een ketenbegroting specifiek in 
beeld brengen.

Het Werkplein HvWB en de WVS-groep werken 
vanuit de vraag van de werkgever aan het 
versterken van vaardigheden en competenties van 
werkzoekenden en het ontwikkelen van activiteiten 
op het gebied van werk of participatie inclusief voor 
werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of 
indicatie beschut werken

Met de WVS en de ISD Brabantse Wal zijn 
afspraken gemaakt over de gezamenlijke inzet op 
ontwikkeling van de kandidaten. Dit kan zijn 
middels inzet van leerwerktrajecten, job coaching, 
loonwaardemetingen of ontwikkeling van specifieke 
leerlijnen in samenwerking met het bedrijfsleven. 
Mensen met een arbeidsbeperking (garantiebanen) 
worden zoveel mogelijk in de markt geplaatst. 
Beschut werkplekken worden via de WVS ingericht.

De begroting 2020 van het Werkplein HvWB is tot 
stand gekomen in afstemming met WVS-groep. 
Aantallen leerwerktrajecten, participanten en 
beschut werk zijn realistisch, afgestemd en 
afgesproken met WVS-groep. Ook de gebruikte 
terminologie is op elkaar afgestemd.

Met de WVS en de ISD Brabantse Wal zijn 
afspraken gemaakt over de tarieven en aantallen. 
In de Kaderbrieven voor 2020 zijn deze ook 
benoemd. In de begroting voor 2020 (programma 
Werk en Participatie) zijn deze verwerkt.

Hoewel voor het jaar 2020 nog niet alle ontwikkelingen in deze begroting konden worden 
opgenomen geven wij toch de richting aan voor een blijvende inzet op bestandsdaling en 
ontwikkeling van onze kandidaten. Zodra duidelijkheid is ontstaan over een gezamenlijke visie 
over de brede toegang tot het sociale domein en de mogelijke gevolgen daarvan voor het 
Werkplein zullen wij dat in, indien nodig, een gewijzigde begroting aan u voorleggen.

Hoogachtend,                                                                               Hoogachtend,

M. Does                                                                                       T.H.R. Zwiers

Secretaris/Directeur                                                        Voorzitter



2 | INLEIDING

2.1 | Inleiding

In deze begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 geven wij aan wat het Werkplein 
HvWB in de komende jaren wil realiseren. De begroting is opgesteld langs de drie programma’s 
van dienstverlening aan onze klanten:

 Programma Werk en Participatie. Dit programma focust op de activering en participatie 
van klanten, bij voorkeur op de arbeidsmarkt. 

 Programma Inkomen. Dit programma focust zich op het verstrekken van uitkeringen, 
terugvordering en verhaal, handhaving, e.d.

 Programma Inkomensondersteuning. Dit heeft de inkomensondersteuning van 
deelnemers als focus (bijzondere bijstand/minimabeleid).

In de herziening van het BBV wordt voorgeschreven dat de colleges (bestuur 
gemeenschappelijke regeling) de ramingen en realisatiecijfers die zij moeten leveren voor de 
begrotingsuitvoering, indelen aan de hand van taakvelden, waaraan de bijbehorende baten en 
lasten moeten worden toegerekend. In paragraaf 8.5 zijn de kosten per taakveld in beeld 
gebracht.

2.2 | Leeswijzer

Hoofdstuk 3 tot en met 5 gaan nader in op de drie inhoudelijke programma’s Werk en participatie, 
Inkomen en Inkomensondersteuning. Hoofdstuk 6 gaat in op de algemene dekkingsmiddelen. De 
paragrafen, de gedetailleerde nadere financiële onderbouwing en de bijlagen vormen het 
sluitstuk van deze programmabegroting van het Werkplein HvWB 2020-2023.



3 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE

3.1 | Wat willen we bereiken?

Het Werkplein streeft ernaar zoveel mogelijk potentiële werknemers van de deelnemende 
gemeenten naar vermogen te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt of, indien dit niet 
haalbaar is, in de maatschappij. We willen iedere werkzoekende een blijvende bijdrage laten 
leveren. We willen dat zoveel mogelijk inwoners van onze gemeenten actief meedoen aan de 
samenleving en economisch zelfredzaam zijn, bij voorkeur door deelname aan de reguliere 
arbeidsmarkt. Werkzoekenden zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van 
werk, daarom zijn we kritisch aan de poort over wie rechtmatig toegang heeft tot de 
voorzieningen. Wij bieden ondersteuning in begeleiding, bemiddeling en korte vakgerichte 
scholing. Mensen die niet economisch zelfredzaam zijn, bieden we een financieel vangnet in de 
vorm van een uitkering. We verwachten dat mensen actief meewerken aan arbeidsontwikkeling 
gericht op de vraag van de arbeidsmarkt. 

Het Werkplein bestaat inmiddels vier jaar. De organisatie is opgebouwd en het is nu zaak om de 
ingezette koers te borgen in de uitvoering. Daarnaast is er oog voor doorontwikkeling van de 
organisatie. Dit mag echter niet ten koste gaan van de basis die de afgelopen jaren is gelegd. Op 
het terrein van Werk en Participatie proberen we meer inzichtelijk te maken welk rendement 
wordt behaald met de verdeling van de middelen. Daarnaast wordt er continu gezocht naar 
innovaties op de verschillende terreinen.

In de septembercirculaire 2018 van het CBS wordt voorspeld dat het aantal bijstandsontvangers 
zal stijgen met 0,4% in 2020. De verwachting is dat het bijstandsvolume in de jaren daarna nog 
verder zal stijgen. 

Net als voorgaande jaren heeft het Werkplein de ambitie om het bestand sterker te laten dalen 
dan de landelijke prognose. Onze ambitie is om een bestandsdaling te realiseren van minimaal 
2%. Hiervoor willen we een intensieve aanpak bieden voor iedere nieuwe kandidaat die instroomt 
bij het Werkplein. Dit sluit aan op de bestuurlijke wens. Daarbij blijven we inzetten op 
werkgeversbenadering, statushouders en doelgroep C. 

Op dit moment beschikken wij over een vastgestelde Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en 
daaraan gekoppeld het Werkprogramma 2019 tussen gemeenten en Werkplein. De 
prestatieafspraken voor het jaar 2020 worden in het nieuwe werkprogramma 2019 opgenomen.

3.2 | Doelstellingen

De belangrijkste prestatieafspraken in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen 
gemeenten en Werkplein op het gebied van Werk en Participatie zijn in de tabel opgenomen.



* Is gebaseerd op 20% van doelgroep C 31 december 2018

** Dit aantal is berekend op basis van de stijging die voor 2019 heeft plaatsgevonden en betreft dus een aanname

3.3 | Wat gaan we daarvoor doen?

Doelgroepenindeling

Een werkzoekende die zich bij het Werkplein meldt wordt in een doelgroep ingedeeld. Aan de 
hand van deze doelgroep bepaling wordt het vervolgtraject voor de werkzoekende bepaald. De 
onderstaande doelgroepen worden onderscheiden:

-      A. Direct bemiddelbaar

-      B. Bemiddelbaar met ondersteuning met arbeidsmarktperspectief

-      C. Niet bemiddelbaar en geen arbeidsmarktperspectief

Binnen deze doelgroepindeling zijn er nog twee specialismen: 

-     Jongeren (tot 27 jaar)

-     Ouderen (vanaf 50 jaar)

Doelen per doelgroep

o A: Direct bemiddelbaar
De focus ligt bij deze doelgroep op directe bemiddeling naar de arbeidsmarkt.

Werkgeversservicepunt (WSP)

Met ingang van 2016 is een Publiek Private Samenwerking (PPS) aangegaan met 
uitzendorganisatie Randstad voor de uitvoering van de werkgeversdienstverlening bij het 
Werkplein. De werkgeversdienstverlening is onderdeel van het WSP. Het WSP richt zich op de 
bemiddeling van kandidaten richting arbeid. De focus ligt op het vinden van werkgevers die 
mogelijkheden in de vorm van betaalde arbeid willen bieden aan kandidaten van het Werkplein. 
Daarnaast bereiden zij kandidaten uit doelgroep A en B voor op de arbeidsmarkt door 
bijvoorbeeld het inzetten van een werkstage of het afleggen van bedrijfsbezoeken. Onder het 
WSP vallen ook de subteams garantiebanen & beschut werk en statushouders.

In 2018 is de samenwerking binnen de PPS geëvalueerd. We concluderen dat we veel van 
elkaar hebben geleerd wat zich geuit heeft in goede resultaten en voortdurende ontwikkeling van 
het WSP. De intentie is om in 2019 en 2020 de samenwerking met Randstand voort te zetten. In 
2020 zal het Werkplein zich heroriënteren op de vormgeving van de werkgeversdienstverlening 



vanaf 2021. Indien het Werkplein verder wil met een private partij dan zal er in 2020 een 
aanbesteding gestart worden. 

Binnen de werkgeversdienstverlening zal extra geïnvesteerd blijven worden op innovaties op het 
gebied van werkgelegenheid (denk hierbij aan de sociale innovatie). Maar bijvoorbeeld ook op 
het gebied van bereikbaarheid.

o B: Bemiddelbaar met ondersteuning met arbeidsmarktperspectief
De focus ligt bij deze doelgroep op het verkleinen van de afstand naar de arbeidsmarkt en 
begeleiding naar betaald werk.

Leerwerktrajecten 

Het Werkplein blijft in 2020 inzetten op leerwerktrajecten voor de doelgroep B. Dit in 
samenwerking met WVS en ISD Brabantse Wal. We zijn aan de slag met de omslag van 
kwantiteit naar kwaliteit. Hierbij kijken we naar het bredere productenaanbod van WVS. Een 
onderdeel van de omslag zit in de evaluatie van het leerwerktraject die kan leiden tot een 
kwantitatieve aanpassing. Het is jaarlijks mogelijk om de leerwerktrajecten met maximaal 20% 
naar boven of naar beneden bij te stellen indien het succes van de leerwerktrajecten, het 
beschikbare budget in relatie tot de omvang van doelgroep B en overige inzet van de andere 
doelgroepen of de kwalitatieve bestandssamenstelling van doelgroep B daar aanleiding toe geeft. 
Daarnaast heeft het Werkplein de mogelijkheid om leerwerktrajecten in de markt in te zetten.

Garantiebanen (als onderdeel van het WSP)

De mensen met een gedeeltelijke arbeidsbeperking kunnen in aanmerking komen voor een 
indicatie banenafspraak. De structurele loonkostensubsidie die meestal aan een garantiebaan is 
gekoppeld wordt betaald uit het Buig budget. Hiermee wordt een meerjarige financiële 
verplichting aangegaan ondanks dat een kandidaat (gedeeltelijk) uit kan stromen uit de uitkering. 
Indien nuggers geplaatst worden in een garantiebaan is er geen daling van het klantenbestand 
van het Werkplein te zien. In 2019 wordt ingezet op het uitwerken van een rekenregel in het 
kader van nazorg voor kandidaten en werkgeversgevers waarvoor een structurele 
loonkostensubsidie wordt ingezet. Afhankelijk daarvan kan in 2020 meer onderbouwd ingezet 
worden op nazorg.

De intensieve en actieve bemiddeling zullen wij voortzetten. Ook zullen we de samenwerking 
binnen het Multi Disciplinair Team (MDT) blijven voortzetten. Hierin werken UWV, WVS en het 
WSP samen om zoveel mogelijk (garantiebaan)plaatsingen te realiseren. 

Maatwerk/Individuele trajecten
Het gaat om het inzetten van instrumenten voor doelgroep B wanneer het bestaande 
instrumentarium onvoldoende is. Dit is gericht op het behalen van kwalificaties waarmee 
beschikbare functies/vacatures op de arbeidsmarkt worden ingevuld. Onder maatwerk vallen 
momenteel korte cursussen/training (bijvoorbeeld VCA, heftruck, opleidingen gekoppeld aan een 
baanintentie etc.) die de afstand naar de reguliere arbeidsmarkt verkleinen. De dynamische 
aanbesteding voor Maatwerktraject loopt tot uiterlijk 31 december 2020. Gedurende 2020 zal dus 
bekeken worden wat de behoefte is op het gebied van Maatwerk. Indien nodig zullen de 
voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding getroffen worden. Er wordt steeds minder 
ingezet op maatwerktrajecten. Er wordt ingezet op de klantmanager die fungeert als instrument.

Trainingen

De training ‘Op weg naar werk’ wordt ingezet voor alle kandidaten binnen doelgroep B vlak na 
het moment dat zij zich hebben gemeld voor de uitkering. De intensieve training gaat in op 



empowerment, motivatie en presenteren. Er is intensief contact tussen de trainers en de 
werkgeversadviseurs van het WSP tijdens de training. Na de training is er een warme overdracht 
vanuit de trainer naar de klantmanager. 

Daarnaast bieden we training aan andere (sub)doelgroepen binnen het Werkplein naar gelang de 
behoefte van de kandidaten en klantmanagers. 

Jobcoaching

Jobcoaching is in sommige gevallen nodig voor mensen die in een garantiebaan werkzaam zijn. 
Deze extra begeleiding op de werkvloer zorgt ervoor dat mensen hun werkzaamheden beter 
kunnen uitvoeren en hun werk behouden. Uitgangspunt is om dit instrument niet langer dan 2 
jaar in te zetten voor een kandidaat op dezelfde werkplek. Indien nodig kan dit na 2 jaar verlengd 
worden. In de praktijk blijkt dat in 80% van de plaatsingen jobcoaching ingezet wordt. In de 
meeste gevallen is dit voor een periode van een jaar en in sommige gevallen is langer dan een 
jaar. 

Loonwaardemeting

Om de structurele loonkostensubsidie te bepalen van de doelgroep garantiebanen worden 
loonwaardemetingen ingezet om de arbeidscapaciteit van de kandidaat op die betreffende 
werkplek te meten. Dit wordt ingezet voor nieuwe plaatsingen en om bij reeds geplaatste 
kandidaten te bezien of de loonwaarde is gewijzigd na een bepaalde periode. Zoveel als mogelijk 
zetten we dit product in via WVS. 

o C: Niet bemiddelbaar en geen arbeidsmarktperspectief 
De focus bij deze doelgroep ligt niet op bemiddeling naar de arbeidsmarkt, maar op de waarde 
van meedoen en het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten. 

Maatschappelijk participeren
Het Werkplein zet in 2020 voor de klanten uit doelgroep C in op maatschappelijke participatie. 
Het streven is om inzicht te hebben in de ontwikkelbaarheid van onze kandidaten. Welke 
kandidaten zijn binnen doelgroep C nog ontwikkelbaar bij het Werkplein (via bijvoorbeeld 
Werkplein Actief) en welke kandidaten zijn niet meer ontwikkelbaar bij het Werkplein. Nadat dit 
inzicht is verkregen worden sub-aanpakken en eventuele ontsluiting naar gemeenten uitgewerkt.

Beschut werken 

Vanaf 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht om een voorziening in de vorm van beschut werk 
aan te bieden wanneer een burger een positief advies beschut werk van het UWV heeft 
ontvangen. Beschut werk wordt ingezet via WVS en in uitzonderlijke gevallen bij een reguliere 
werkgever. In 2019 wordt door het Rijk aandacht besteed aan het makkelijker switchen in de 
Participatieketen. Dat wil zeggen het makkelijker switchen van beschut werk naar een 
garantiebaan en andersom. En van beschut werk naar arbeidsmatige dagbesteding en 
andersom. In 2020 verwachten we hierop te anticiperen. Het Rijk wil het makkelijker maken voor 
beschut werkers om aan het werk te gaan bij een reguliere werkgever.

Overige aandachtspunten 2019 en 2020

- Frequente Intensieve Aanpak (FIA): dit betekent een kleinere caseload waardoor 
kandidaten intensief ondersteund worden door de klantmanager. Er zijn drie pijlers in 
deze aanpak: individuele coaching, (groeps-) activiteiten en de samenwerking met 
werkgevers. Per kandidaat wordt gekeken welke elementen nodig zijn om zo spoedig 
mogelijk uitkeringsonafhankelijk te raken.



Het Werkplein heeft de aanpak geëvalueerd. Door de goede resultaten wordt de aanpak 
voortgezet in 2020. De exacte vorm is afhankelijk van de uitwerking van de bestuurlijke 
wens om voor iedere kandidaat die instroomt in de uitkering een intensieve aanpak in te 
zetten.

- Aanpak statushouders: Het Werkplein is voornemens om ook in 2020 te blijven inzetten 
op een aanpak statushouders met dedicated klantmanagers. Hierin zal de focus liggen op 
een duaal traject. Dit betekent werken (het opdoen van arbeidsritme) in combinatie met 
het volgen van Nederlandse taalles. Bovenal is het doel dat de statushouders geactiveerd 
worden en stappen maken richting de arbeidsmarkt. Op welke manier dit vorm krijgt, is 
afhankelijk van hoe de gemeenten invulling geven aan de nieuwe Wet Inburgering. In 
2019 gaan de gemeenten en het Werkplein in gesprek over een mogelijke rol hierin voor 
het Werkplein. Het inzichtelijk maken van kosten voor een aanpak van statushouders is 
hierdoor niet mogelijk. Derhalve zijn we in deze begroting uitgegaan van de kosten die de 
aanpak in 2018 met zich meebrengt. Indien nodig volgt er in een later stadium een 
separaat voorstel met bijbehorende financiering. 

- Het Werkplein is bezig met een analyse van doelgroep C. Gedurende 2019 bekijkt het 
Werkplein het ontwikkelpotentieel van deze doelgroep. Nadat dit inzicht is verkregen 
worden sub-aanpakken en eventuele ontsluiting naar gemeenten uitgewerkt. Inzet kan 
gepleegd worden door de positie te verstevigen van bijvoorbeeld mensen met psychische 
belemmeringen, meer inzet op Werkplein Actief of inzetten op de ontwikkeling van 
doelgroep C naar doelgroep B.

- Uitvoering geven aan de integrale vraagbenadering: de professionals binnen 
Participatiewet, Jeugd en Wmo denken bij de kennismaking met een klant / start van de 
casus aan deze 3 domeinen. Wanneer noodzakelijk stemmen ze af met de professionals 
vanuit de andere 2 domeinen dan hun eigen domein. Hierdoor is het van belang dat de 
(hulp)vraag van de klant zo snel mogelijk in beeld wordt gebracht. De ondersteuning 
wordt zo snel mogelijk op de juiste plaats belegd. 

- In 2019 wordt in beeld gebracht welke activiteiten er voor kandidaten ingezet worden die 
een relatie kunnen hebben met het instrument tegenprestatie.

- Landelijk is er veel aandacht voor laaggeletterdheid. Het Werkplein is een van de 
ingangen voor gemeenten bij de bestrijding van laaggeletterdheid door de gemeenten. 
Aangezien laaggeletterden vaker afhankelijk zijn van een uitkering dan niet-
laaggeletterden.1 Het Werkplein blijft inzetten op de taalmeter en het doorverwijzen van 
kandidaten naar het taalaanbod van ROC en bibliotheken in het kader van de gelden 
volwasseneducatie van gemeenten. 

- Daarnaast blijft taal een onderdeel van re-integratietrajecten die het Werkplein inzet zoals 
het leerwerktraject voor statushouders en Duaal met Taal voor doelgroep C. Ook blijft het 
Werkplein uitvoering geven aan de Wet Taaleis. 

- Vanaf 2019 ligt er een regionale opdracht om de ketensamenwerking verder door te 
ontwikkelen. Het gaat hierbij om de ketensamenwerking tussen WVS, ISD Brabantse Wal 
en Werkplein Hart van West-Brabant op het vlak van de Participatiewet. In deze keten 
worden gezamenlijke producten ontwikkeld (denk hierbij aan ketenmonitor en 
ketenbegroting) en wordt samenwerking zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. 

- De uitgangspunten voor de nieuwe Wet Inburgering zijn een brede intake, verschillende 
leerroutes en gemeentelijke verantwoordelijkheid om de cursussen in te kopen. De 
verwachte inwerkingtreding van dit nieuwe stelsel is op zijn vroegst 1 januari 2021. De 
voorbereiding hierop is regionaal begin 2019 gestart en zal door lopen tot en met 2020.

1 Onderzoeksrapport Stichting Lezen en Schrijven: ‘Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede’



3.4 | Wat mag het kosten?

Onze inzet binnen het programma Werk en Participatie wordt zowel gefinancierd vanuit de 
reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de re-integratiemiddelen binnen het 
participatiebudget. Tot en met 2019 werd het gehele participatiebudget via een specifieke 
uitkering door gemeenten ontvangen. Dit budget bestond uit re-integratiemiddelen, nieuw Wajong 
en Nieuw begeleiding. Vanaf 2020 worden de re-integratiemiddelen verstrekt via de algemene 
uitkering. De overige middelen worden nog wel via een specifieke uitkering aan gemeenten 
verstrekt. Voor de begroting 2020 is het onderdeel re-integratie gebaseerd op de nog in de 
septembercirculaire 2018 genoemde bedragen voor de periode tot 2023. Deze zijn ook in de 
Kaderbrief 2020 opgenomen. Van die middelen wordt 80% verstrekt aan het Werkplein.

De re-integratiemiddelen uit het participatiebudget zijn in de kern middelen die het Werkplein kan 
inzetten om de re-integratie van burgers te versnellen, te bevorderen dan wel mogelijkheid te 
maken. Onder een aantal condities kan het Werkplein deze re-integratiemiddelen inzetten om 
grofweg gesproken:
a.   Personeel aan te stellen (werkgeversadviseurs, klantmanagers e.d.)
b.   Instrumenten te bekostigen 
c.   Aanbodversterkende interventies te financieren (scholing, training, workshops, e.d.)
d.   Vraaggerichte interventies te financieren (loonkostensubsidies, begeleiding op de  werkplek 
       e.d.).
e.   Diagnostische interventies te financieren (via gesprekken en tools)

Het budget waarover het Werkplein kan beschikken is € 5.019.855. 



Verklaring verschil begroting 2020 t.o.v. begroting 2019
De bijdrage van de gemeente bedraagt 80% van het Participatiebudget dat door het Rijk 
beschikbaar wordt gesteld. Voor nieuw Wajong en Nieuw begeleiding hebben gemeenten 100% 
beschikbaar gesteld. Dit rijksbudget is gebaseerd op het in de septembercirculaire 2018 
opgenomen budget voor re-integratie, nieuw Wajong en begeleiding nieuwe doelgroep. De 
bijdrage van de gemeenten voor 2020 bedraagt € 5.019.855. De stijging van de bijdrage ten 
opzichte van 2019 komt door een hoger budget voor nieuw Wajong en Nieuw begeleiding. Dit 
komt door toename van deze doelgroep.

Het betreft een voorlopige inschatting per onderdeel binnen het programma Werk en Participatie. 
De nadere invulling wordt bepaald na het opstellen van het Werkprogramma 2020 als onderdeel 
van de DVO. De hogere kosten binnen de nieuwe doelgroepen betreffen hogere uitgaven 
beschut werken en jobcoaching. De verklaring hiervoor is dat er afspraken zijn gemaakt om meer 
kandidaten te plaatsen hierop dan voorgaande jaren. 

Bestendigen projectmatige aanpak

Vanaf het jaar 2018 is in samenspraak met de gemeenten geïnvesteerd in de aanpak 
statushouders en de FIA. Dit type aanpak betekent een intensievere benadering van de 
kandidaten doelgroep B of statushouders door klantmanagers. De FIA is voor alle zes 
gemeenten uitgevoerd en de aanpak statushouders voor vijf gemeenten, uitgezonderd Rucphen. 

In december is met het algemeen bestuur de inzet van middelen besproken. Metname de 
middelen uit het participatiebudget en de doelgroepen waarin (meer) geïnvesteerd kan worden. 
Een voorlopige conclusie was dat de huidige aanpak in 2018 zijn vruchten heeft afgeworpen 
(daling bestand) en daarop niet minder ingestoken moet worden. Daarnaast was er wel de wens 
om de projectmatige aanpakken, zoals de aanpak statushouders en de FIA, als reguliere aanpak 
te implementeren. Deze projecten werden voorheen door gemeenten apart gefinancierd (tabel). 

De aanpak statushouders en de FIA zijn voor het jaar 2020 geraamd op basis van de huidige 
insteek. Voor de aanpak statushouders zijn de kosten verdeeld voor zes gemeenten (dus 
inclusief Rucphen die een eigen aanpak had) op basis van de verdeelsleutel. Afhankelijk van de 
nieuwe Wet Inburgering wordt in de loop van 2019 duidelijk in welke vorm de aanpak 
statushouders wordt voortgezet. 

Voor de FIA geldt dat de wens van het bestuur was om deze intensieve aanpak toe te passen op 
alle nieuwe kandidaten die in een jaar instromen. Momenteel wordt deze wens uitgewerkt in een 
plan van aanpak en zal medio 2019 aan het bestuur worden voorgelegd. 

Wel duidelijk is dat het bedrag dat met deze aanpakken is gemoeid niet zomaar binnen de 
huidige besteedbare middelen kunnen worden gevonden. Daarvoor moeten keuzes worden 
gemaakt danwel wederom extra middelen door gemeenten beschikbaar worden gesteld. In 
bovenstaande tabel is een indicatie van de kosten voor beiden aanpakken op basis van de 
huidige insteek ter indicatie opgenomen. In de loop van 2019 worden voorstellen voor een 
intensieve aanpak aan het bestuur voorgelegd.



4 | PROGRAMMA INKOMEN

4.1 | Wat willen we bereiken?

Binnen het programma Inkomen willen we bereiken dat mensen die dat echt nodig hebben een 
uitkering of inkomensondersteuning ontvangen, zodat zij over de middelen beschikken die nodig 
zijn om in hun bestaan te voorzien.

Iedereen die een uitkering of inkomensondersteuning nodig heeft en daar ook recht op heeft, 
krijgt deze tijdig, netjes en efficiënt. Het Werkplein is duidelijk over de spelregels en is streng voor 
degene die de spelregels niet nakomt. Ten onrechte verstrekte uitkeringen of inkomens- 
ondersteuning halen we zo snel mogelijk terug. Wij focussen sterk op de rechtmatigheid van de 
verstrekkingen ten einde het maatschappelijk draagvlak voor onze sociale voorzieningen te 
behouden. Door onze inzet op het terughalen van teveel betaalde uitkeringen willen wij de 
schadelast voor de gemeenten zoveel mogelijk beperken. Rechtmatigheid is daarbij voor ons 
geen onderwerp dat alleen aan het eind van de keten aan bod komt. Het is een aspect dat door 
de gehele keten van dienstverlening binnen het Werkplein een rol speelt. Dienstverlening en 
handhaving gaan hand in hand. Goede dienstverlening vergroot de bereidheid tot naleving onder 
uitkeringsgerechtigden. Naleving wint aan kracht als klanten zich serieus en evenwichtig 
behandeld voelen en er sprake is van goede, correcte dienstverlening. Verschillende 
onderzoeken hebben aangetoond dat het gedrag van de burger of van een instelling die een 
regel moet naleven positief wordt beïnvloed door een correcte procedure en respectvolle 
bejegening. Van een organisatie waarin men vertrouwen heeft, is men eerder geneigd regels na 
te leven en afspraken na te komen. 

Door handhaving in te bedden in de procedures reageren we snel en merken klanten dat fraude 
niet loont. Wij zullen blijven investeren in handhaving.

4.2 | Doelstellingen

De belangrijkste prestatieafspraken in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen 
gemeenten en Werkplein op het gebied van Inkomen zijn in de onderstaande tabel opgenomen. 
Op dit moment beschikken wij over een vastgestelde Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en 
Werkprogramma 2019 tussen gemeenten en Werkplein. De prestatieafspraken voor het jaar 
2020 worden in het werkprogramma 2020 opgenomen.

Tabel: Tekst Werkprogramma 2019

Tabel: Tekst Werkprogramma 2019



4.3 | Wat gaan we daarvoor doen?

 Informeren op maat: 
Onze spelregels moeten altijd duidelijk zijn. Wat kan en mag de klant van het Werkplein 
verwachten en wat verwacht het Werkplein van de klant? Door klanten al aan het begin van het 
proces, nog voor de poortgesprekken en workshops plaatsvinden, te informeren over de 
spelregels, weten zij welke rechten en plichten van toepassing zijn en welke verwachtingen over 
en weer van belang zijn. Goede voorlichting over rechten en plichten leidt tot afname van het 
aantal fraudezaken en dus tot vermindering van het verstrekken van onjuiste uitkeringen en 
terugvorderingszaken. Uiteindelijk levert dit tijdswinst op, welke ingezet kan worden voor controle 
op maat, treffen van maatregelen, uitstroom etc. Het uiteindelijke effect dat bereikt moet worden 
is dat klanten duidelijker geïnformeerd worden, waardoor burgers meer spontaan regels gaan 
naleven. Er wordt ook doorgevraagd bij de burger, niet enkel op inkomen maar ook op andere 
inkomensondersteunende voorzieningen (zowel landelijk als lokaal).

 Dienstverlening op maat. 
Het Werkplein streeft naar goede dienstverlening, geleverd door professionals waarbij zo min 
mogelijk administratieve belasting wordt gevraagd van klanten en medewerkers. Daarbij is het 
Werkplein continu op zoek naar verbetering van dienstverlening gericht op betere samenwerking 
in Lokale Toegang en met andere partijen. Een goed poortproces is cruciaal om ervoor te zorgen 
dat alleen mensen in de uitkering komen die daar recht op hebben. Sinds eind 2017 is het 
poortproces gedigitaliseerd. Daardoor kunnen burgers thuis al inloggen om te zien of er recht is 
op uitkering en leidt invulling van de gegevens al vtot een grove maar goede diagnose. Met deze 
diagnose kan versneld toeleiding naar de arbeidsmarkt plaats vinden. Om de burger ook te 
informeren over inkomensondersteunende regelingen dient de uitvraag op dit onderdeel nog 
verder ontwikkeld te worden. Na de digitale poort  heeft de burger vervolgens een persoonlijk 
contact op het Werkplein.

Per jaar behandelen we ca. 2.000 meldingen en handelen we ca. 1.200 aanvragen af. De 
wettelijke termijn voor afhandeling van een aanvraag is 8 weken. Het streven blijft om alle 
aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen en de afhandeltermijn zo kort mogelijk te 
houden. Onze ambitie is om een aanvraag binnen 6 weken af te handelen. Vanwege gegeven 
hersteltermijnen is het echter niet mogelijk om 100% van alle aanvragen binnen deze 6 weken af 
te handelen. Een hersteltermijn wordt opgelegd in geval een aanvrager een aanvraag heeft 
ingediend die niet compleet is en nog aanvullende, noodzakelijke informatie of bewijsstukken 
dient te overleggen. Zodra deze informatie is ingeleverd wordt de aanvraag afgehandeld en kan 
er een besluit genomen worden. 

Onze insteek is om mensen zo snel mogelijk te laten weten waar ze aan toe zijn zodat zij 
duidelijkheid en zekerheid hebben over hun inkomen, ontzorgd zijn en zich kunnen richten op 
hun re-integratie.

Wij keren ruim 3.800 bijstandsuitkeringen per maand uit aan mensen die hier recht op hebben. 
Alle uitkeringen die wij verstrekken moeten op tijd én rechtmatig plaatsvinden om deze mensen 
te voorzien van een inkomensvangnet voor hun primaire levensbehoeften en om schulden te 
voorkomen. Bij teveel verstrekte uitkering doet het Werkplein HvWB er alles aan om de vordering 
niet onnodig hoog op te laten lopen, door direct na constatering over te gaan tot intrekking en 
terugvordering van het teveel verstrekte bedrag. Bij invordering is het Werkplein HvWB er op 
gericht dat passende betalingsregelingen tot stand komen. 

 Controle op maat. 



Fraudealertheid is hierbij van groot belang. Door alert te zijn op mogelijke fraude kan in een 
vroeg stadium actie worden ondernomen. Als fraude wordt geconstateerd wordt een lik-op-stuk 
aanpak toegepast. Het Werkplein HvWB controleert veel en vaak bij hoge risico’s op fraude en 
minder in situaties met weinig risico. Het Werkplein HvWB maakt ook gebruik van externe 
bronnen zoals het Kenniscentrum Handhaving, het Inlichtingenbureau en RDW Centrum voor 
voertuigtechniek. Belangrijke informatiebronnen zijn beschikbaar via Suwinet.

 

Sinds 2016 is behoorlijk geïnvesteerd in extra formatie voor de vakgroep fraude preventie. Extra 
formatie maakt het mogelijk speerpunten op te pakken. Dit betekent dat er meer (reguliere) 
signalen worden onderzocht en het biedt daarnaast de mogelijkheid bepaalde kleinere 
categorieën klanten, met een relatief hoge kans op fraude, gericht te onderzoeken. 

Uitgangspunt hierbij is namelijk steeds te zoeken naar speerpunten die een zo optimaal mogelijk 
resultaat opleveren en speerpunten alleen voortzetten als er (nog) een goed resultaat wordt 
behaald.

De kosten van genoemde extra formatie bedragen € 260.000. Hiervoor is € 260.000 geraamd in 
het programma Werk en Participatie. De ervaring leert dat deze kosten lonend zijn omdat de 
berekende besparingen veel groter zijn.

 Sanctioneren op maat. 
Als wordt geconstateerd dat ten onrechte gebruik wordt gemaakt van een uitkering, volgt vanuit 
het Werkplein HvWB snel actie in de vorm van terugvordering, beëindiging, boete en/of 
maatregel. Op grond van de aangescherpte regelgeving wordt fraude zwaar bestraft. Bij fraude 
met uitkeringsgelden volgt altijd terugvordering en een boete, waarbij ook de uitkering kan 
worden stopgezet. Wij zijn scherp op misbruik en fraude en houden vast aan de stelregel dat 
fraude niet mag lonen. Verder maakt het Werkplein HvWB gebruik van de Regionale Sociale 
Recherche Breda voor opsporing en aangifte van sociale zekerheidsfraude. De aangiftegrens ligt 
sinds 1 januari 2013 op € 50.000. De Sociale Recherche wordt ook ingeschakeld bij complexe 
situaties of als bijzondere opsporingsbevoegdheden (o.a. het inzetten van hulpmiddelen bij 
waarnemingen) nodig zijn waarover de medewerkers van het Werkplein HvWB niet beschikken.

Voor de inzet van de Sociale Recherche is € 236.000 geraamd. Dit bedrag is gelijk aan de kosten 
van 2018. 

 Verhaal op onderhoudsplichtigen. 
Er wordt steeds onderzocht of verhaal op onderhoudsplichtigen mogelijk is. In een vroeg stadium 
wordt hierop actie ondernomen. Als er mogelijkheden tot verhaal zijn wordt hierop actief ingezet.

 Terugvordering en invordering.
Als wordt geconstateerd dat ten onrechte gebruik wordt gemaakt van een uitkering, volgt snel 
actie in de vorm van terugvordering, beëindiging, boete en/of maatregel. 

Bij fraude met uitkeringsgelden volgt waar juridisch mogelijk altijd terugvordering en een boete, 
waarbij ook de uitkering kan worden stopgezet.

4.4 | Wat mag het kosten?

Onze inzet binnen het programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere 
exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de BUIG middelen. Deze laatste kosten 
worden 1-op-1 op klantniveau verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten gemaakt 
worden c.q. wiens burgers het betreffen.

Het CBS rekent voor het jaar 2020 met een stijging van het aantal bijstandsontvangers van 0,4%. 
Dit is ingegeven door toename van het bestand door de nieuwe doelgroep die bestaat uit 
mensen met een arbeidsbeperking (Oud Wajong), die vanwege de afsluiting van de Wet sociale 



werkvoorziening (Wsw) per 1 januari 2015 niet meer de Wsw in kunnen stromen en om 
schoolverlaters uit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en het mbo-
entreeonderwijs. De nieuwe doelgroep is omvangrijk en neemt geleidelijk toe. Omdat de cijfers 
van het CBS landelijke aantallen betreft en het Werkplein gebied onder het landelijke gemiddelde 
van bijstandsdichtheid zit, hanteren wij voor de berekening van de uitkeringslasten (Buig) voor 
het jaar 2020 een daling van het bestand met 1%. Voor de jaren daarna volgen wij vooralsnog de 
landelijke prognose. 

De financiële doorrekening staat los van de ambitie van het Werkplein om in 2020 evenals de 
voorgaande jaren  het uitkeringsbestand te laten dalen met minimaal 2%. De ramingen begroting 
2020 zijn voor de Buig uitgaven gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2018.

Het budget waarover het Werkplein kan beschikken is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel: Geraamde lasten en baten programma Inkomen 2020

Verklaring verschil begroting 2020 t.o.v. begroting 2019 en jaarrekening 2018

Voor de begroting 2020 is het uitgangspunt de realisatie van 2018. Uitgangspunt voor begroting 
2019 was de realisatie van 2017. Sinds 2017 zien we het bestand dalen. De landelijke tendens 
geeft inmiddels een lichte stijging voor de komende jaren aan. 

Pwet Buig (€ 51.126.113)

Voor het bepalen van de uitkeringslasten zijn we uitgegaan van de realisatie van 2018 en hebben 
vervolgens een daling aangehouden van 2,4% voor 2019 en daarna 1% voor 2020. Verder 



hebben we rekening gehouden met een halfjaarlijkse stijging van het minimumloon in 2019, dit is 
een gegeven, van 1,34% in januari 2019 en 0,83% in juli 2019, in januari 2020 en in juli 2020. Dit 
laatste percentage is totstand gekomen door het gemiddelde te bepalen van de stijgingen van 
het minimumloon tussen 2014 en 2019. 

BBZ (€ 331.217) en BBZ declarabel (€ 447.986)

Voorzichtigheidshalve houden we voor 2020 een gemiddelde aan voor de BBZ lasten van 2016, 
2017 en 2018 omdat 2018 laag was in vergelijking met voorgaande jaren. Deze kosten zijn aan 
de hand van het aantal dossiers verdeeld naar gemeenten.

IOAW en IOAZ (€ 4.752.612)

Lasten IOAW en IOAZ laten de afgelopen jaren een stijgende lijn zien. Voor de begroting 2020 
gaan we uit van een stijging van 2% ten opzichte van 2018. In 2018 zijn deze kosten met 2,8% 
gestegen ten opzichte van het jaar ervoor, en de stijging tussen 2017 en 2016 was 11%.

Onderzoekskosten (€ 215.122)

Aangezien deze kosten direct te relateren zijn aan de BBZ, is dezelfde methode toegepast als bij 
BBZ lasten en baten.

Invorderingskosten (€ 51.729) en externe controlekosten (€ 236.255)

Voor de invorderings- en controlekosten en externe controlekosten hebben we het jaar 2018 als 
uitgangspunt genomen.

Loonkostensubsidie (€ 2.236.058)

We voorzien een behoorlijke stijging in de structurele loonkostensubsidie als gevolg van toename 
garantiebanen en plaatsingen beschut werk. De werkgever wordt hierbij gecompenseerd voor 
een verminderde productiviteit van de werknemer middels een structurele loonkostensubsidie. 
Omdat dit een behoorlijke impact heeft op het totaal van dit programma volgt hieronder een tabel 
waarin deze kosten per gemeente zichtbaar worden. 

De methode is als volgt: Als basis is de toegekende loonkostensubsidie van maart 2019 
genomen per gemeente. Deze is omgerekend naar een jaar, verminderd met verzuim. 
Vervolgens is hier de taakstelling van 2020 bij opgeteld. Voor garantiebanen is 80 plaatsingen 
aangehouden in 2020 conform 2019. De plaatsingen in 2020 zijn zowel voor garantiebanen als 
voor beschut werk voor een half jaar meegerekend aangezien de plaatsingen niet allemaal in 
januari zullen plaatsvinden.

Tabel: Begroting Loonkostensubsidie 2020

Baten Buig (€ 1.242.183) en IOAW/IOAZ (€ 27.945)

We blijven inzetten op invordering en gaan in de raming uit van de realisatie van 2018.



Baten BBZ (€ 87.058) en BBZ declarabel (€ 214.556)

Zoals bij de lasten is voor de baten BBZ uitgegaan van het gemiddelde van 2016, 2017 en 2018. 
Ook dit gemiddelde is verdeeld over de zes gemeenten naar verhouding van het aantal dossiers 
in ons bestand per 1 maart 2019.



5 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING

5.1 | Wat willen we bereiken?

De aan het Werkplein opgedragen inkomensondersteunende regelingen worden onderscheiden 
in vier onderdelen:

a. bijzondere bijstand (basistaak)
b. collectieve zorgverzekering (basistaak)
c. overig gemeentelijke minimabeleid (basistaak)
d. loketfunctie aanvragen persoonlijke lening Kredietbank West-Brabant (plustaak)

De doelstellingen van deze inkomensondersteunende regelingen zijn:

 financiële compensatie bieden voor de noodzakelijke bijzondere kosten van het bestaan;
 burgers met een laag inkomen mogelijkheid bieden om zich goed en betaalbaar tegen 

zorgkosten te verzekeren;
 het meedoen in de maatschappij te bevorderen door de verstrekking van een bijdrage in de 

kosten van maatschappelijke participatie zodat armoede en sociale uitsluiting wordt 
voorkomen of beperkt;

 mogelijkheid bieden om persoonlijke lening af te sluiten voor onverwachte uitgaven/ 
tegenvallers.

Belangrijke vraag is natuurlijk in welke mate onze inkomensondersteunende regelingen bijdragen 
aan het verminderen van de armoedeproblematiek in het werkgebied van het Werkplein. 
Maar wat is de definitie van armoede en hoe is de ontwikkeling daarvan?
Het antwoord op die vraag is niet zo eenvoudig. Reden: de verschillende onderzoeksorganisaties 
zoals: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
hanteren verschillende  armoededefinities. Het SCP hanteert zelfs twee armoedenormen.
Ondanks het definitieverschil concluderen SCP en CBS allebei dat op landelijke niveau de 
armoede in 2013 een piek bereikte en daarna is afgenomen. Volgens het CBS moest in 2013: 
8,9% van de huishoudens rondkomen van een laag inkomen. CBS-prognose voor 2019: 7,5%. 
Op 1 jan. 2018 telde het werkgebied van het Werkplein: 91.642 particuliere huishoudens. 
Op basis van de CBS-prognose van 7,5% voor 2019 zouden dit jaar in de Werkpleinregio 6.875 
huishoudens moeten rondkomen van een laag inkomen.

Ontwikkeling gebruik inkomensondersteunende regelingen Werkplein (2016 – 2019):

Grafiek:  aantal gebruikers minimaregelingen Werkplein 



 Noot: deelname CZV (blauwe lijn) is weergegeven op deelnemerniveau en bijzondere bijstand + overig minimbeleid (groene en
            paarse lijn) op gezinsniveau. Voor onderlinge vergelijking is daarom “Raming CZV” (stippellijn) toegevoegd.

De onderzoeksbevindingen van resp. SCP, CBS en het gebruik van inkomensondersteunende 
regelingen Werkplein leveren input voor een beter armoede –en minimabeleid en verbetering van 
onze dienstverlening en uitvoering. 
Concreet willen wij het volgende bereiken:

 bevorderen gebruik armoede –en minimaregelingen:
Om het gebruik te vergroten wordt voorgesteld om bij het poortproces de klantanalyse uit te 
breiden met een “grofmazige” uitvraag van (gezins)aspecten die duiden op non-gebruik van 
regelingen. Denk bijv. aan: hoge huur en geen/lage huurtoeslag, aanspraak op zorgtoeslag, 
bij gebruik kinderopvang recht op kinderopvangtoeslag, aanwezigheid van bijzondere kosten 
(bijv. vervanging kapotte huisraad) e.d. De exacte uitvraag dient in 2019 nog verder 
ontwikkeld te worden. De meest ideale en efficiëntste manier van werken is als deze extra 
klantanalyse gedigitaliseerd kan plaatsvinden. 

 doorbreken vaak uitzichtloze armoedeproblematiek bij langdurige bijstandsgerechtigden:
Bij deze groep is het risico op armoede het grootst. De beste oplossing om uit deze uitzicht-
loze armoedeproblematiek te geraken is het verkrijgen van werk met een structureel hoger 
inkomen. Voorwaarde is wel dat de klanten niet een al te grote afstand tot de arbeidsmarkt 
en/of grote arbeidsbeperkingen hebben. Buiten de directe voordelen voor de betrokken 
huishoudens en het Werkplein/gemeenten draagt dit ook bij aan beperking van de diverse 
negatieve (maatschappelijke) effecten die leven in armoede met zich (kunnen) brengen.

Gelet op het vorenvermelde blijft lokale inkomensondersteuning ook de komende jaren van groot 
belang. Het Werkplein en de gemeenten staan gezamenlijk voor de uitdaging/opgave om daar 
werk van te maken. 

5.2 | Doelstellingen

De belangrijkste prestatieafspraken in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO - looptijd: 2018–
2022 en het DVO Werkprogramma) op het gebied van Inkomensondersteuning zijn in de 
onderstaande tabel opgenomen.



(*) Prestatieafspraken voor het jaar 2020 worden opgenomen in het DVO-werkplan 2020 wat in september 2019 opgesteld zal 
    worden.

5.3 | Wat gaan we daarvoor doen?

Goede en efficiënte uitvoering van de opgedragen regelingen
In § 5.3 staan de operationele doelstellingen en prestatieafspraken vermeld waaronder de te 
verwachten aantallen aanvragen en doorlooptijden. 
Het Werkplein is in 2018 gestart met de uitrol van een tweetal webbased aanvraagformulieren 
(=project digitale aanvraag). Streven is om dit voor meer kostensoorten bijzondere bijstand te 
onderzoeken en mogelijk te maken. Doel hiervan is: klantvriendelijkheid door 24 - 7 online 
bereikbaarheid, administratieve lastenverlichting voor zowel burgers als het Werkplein, 
kwaliteitsverbetering en nog snellere doorlooptijden. Onze insteek is uiteraard om mensen zo 
snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de aangevraagde inkomensondersteuning.

Bevorderen gebruik minimaregelingen (=aanpak “non-gebruik”)
Gemeenten en Werkplein zetten al een aantal jaren in op het bevorderen van het gebruik van de 
beschikbare armoede –en minimaregelingen. Uit de “Grafiek: aantal gebruikers  minima-
regelingen Werkplein” (pag. 21) blijkt dat het gebruik van de bijzondere bijstand en het overig 
minimabeleid lager is dan bij de collectieve zorgverzekering.
Verklaringen hiervoor zijn:
 bijzondere bijstand en overig minimabeleid houden ook rekening met het (gezins)vermogen, 

de collectieve zorgverzekering niet, waardoor de doelgroepen bijzondere bijstand en overig 
minimabeleid kleiner zijn;

 niet alle Werkplein-gemeenten kennen “overig minimabeleid” waarvan de uitvoering aan het 
Werkplein is opgedragen. 

 
In § 5.1 is al aangestipt dat het langdurig leven in armoede diverse negatieve (maatschappelijke) 
effecten heeft. Daarom blijven de gemeenten en het Werkplein zich inspannen om dit gebruik 
van het minimabeleid verder te bevorderen ondanks dat dit geen eenvoudige opgave is.
Om het gebruik te kunnen vergroten moet het Werkplein extra activiteiten/werkzaamheden 
verrichten.  Daarvoor moeten wel voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld. 
Tevens moet natuurlijk rekening worden gehouden met stijgende uitkeringskosten. 
In het poortproces willen wij de klantanalyse uitbreiden met een “grofmazige” uitvraag van 
(gezins)aspecten die duiden op non-gebruik van diverse regelingen van zowel het Werkplein als 
van derden (bijv. Toeslagen Belastingdienst). Zonder extra middelen is het Werkplein niet in staat 
om verdere toename te bevorderen. Gemeenten en Werkplein zullen hierover nadere afspraken 
moeten maken.
Verder blijft het Werkplein zich, zowel op beleidsmatig als op uitvoerend vlak, inspannen dat het 
re-integratie –en minimabeleid elkaar blijven versterken.

Werkplan Participatiewet 2019
In het kader van het opdrachtgeverschap aan het Werkplein HvWB is er voor 2018–2022 een 
algemene DVO afgesloten. Voor elke gemeente wordt jaarlijks een DVO-werkprogramma 



vastgesteld met basis- en plustaken. Daarnaast wordt er beleidsmatig ook nog gewerkt met een 
Werkplan Participatiewet (2019). Daarin worden een aantal overkoepelende onderwerpen 
beschreven die gemeenten en Werkplein gezamenlijk willen oppakken. 

In het Werkplan Participatiewet (2019) staan de volgende onderwerpen die naar verwachting 
(financiele) doorwerking krijgen in 2020:

 gezamenlijke visie op armoedebeleid/ incl. schuldhulpverlening: 
in 2018 is gestart met het opstellen van een regionaal beleidsplan armoede en schulden. 
In dit plan willen de gemeenten scherp krijgen wat zij regionaal kunnen/willen en gaan doen. 
Daarnaast is het samen optrekken op dit beleidsterrein een must om de armoede en 
schulden in onze regio beter aan te pakken. Het beoogde resultaat is: 
 gezamenlijke visie op armoede/incl. schuldhulpverlening 
 harmoniseren van het armoedebeleid
 verhoging bekendheid en gebruik van instrumenten.
Streven is om dit project in september 2019 beleidsmatig af te ronden. De implementatie en 
operationele uitvoering hiervan loopt uiteraard ook (door) in het jaar 2020. 

 Schuldhulpverlening, incl. pilot vroegsignalering:
Het streven van de gemeenten is om te komen tot een sluitende en brede aanpak van de 
schuldenproblematiek. Afhankelijk van de door de gemeenten in 2019 te kiezen oplossings-
richtingen, zal dit in meer of mindere mate ook effect gaan krijgen voor het Werkplein;

 Integraal werken:   
Eén van uitgangspunten van het Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Participatiewet) is één 
gezin, één plan, één regisseur. Dit begint met een integrale domeinoverstijgende benadering 
van de hulpvraag en de vraag achter de vraag. In de integrale bestuursopdracht 2018 is de 
wens uitgesproken om het integraal samenwerking nog beter te maken. Ook in de bestuurs-
opdracht 2019 blijft deze ambitie actueel. Verwachting is dat dit in de jaren daarna doorloopt.

Al deze ontwikkelingen hebben in meer of mindere mate impact op beleid en uitvoering van het 
programma inkomensondersteuning.

5.4 | Wat mag het kosten?

Onze inzet binnen het Programma Inkomensondersteuning wordt zowel gefinancierd vanuit de 
reguliere exploitatiebegroting (personele inzet en een beperkt materieel budget voor schuldhulp-
verlening) als vanuit de voorzieningen en overdrachten. Deze laatste kosten worden 1-op-1 
verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten worden gemaakt.

De ramingen voor de begroting 2020 zijn wat betreft de bijzondere bijstand en minimabeleid 
gebaseerd op de cijfers uit de jaarrekening 2018. 

Het budget voor de Collectieve ziektekostenverzekering voor 2020 is gebaseerd op het aantal 
premieplichtige deelnemers in het 1e kwartaal 2019.

Het budget waarover HvWB kan beschikken is weergegeven in onderstaande tabel.



Tabel: Geraamde kosten voor Inkomensondersteuning 2020

Verklaring verschil begroting 2020 t.o.v. begroting 2019 en jaarrekening 2018

Bijzondere bijstand ( €   4.680.492  )

Uitgegaan is van het bedrag in de jaarrekening 2018 vermeerdert met 5% uitgaand van de 
aanname dat alle verrichte voorlichtingsactiviteiten in 2018 een structureel na-ijl effect gaan 
krijgen.

Minimabeleid incl. webwinkel ( € 493.615)
Het begrootte bedrag is gebaseerd op de jaarrekening 2018 rekeninghoudend met een toename 
door het in 2019 in werking getreden nieuwe beleid maatschappelijke participatie van de 
gemeente Zundert. Aanname voor die gemeente is dat de uitkeringskosten minimabeleid zijn 
opgeplust tot dezelfde bijdragen als in begroting 2019 voor gemeente Zundert. 

Premiebijdrage collectieve zorgverzekering ( € 3.197.165)
Prognose is gebaseerd op:

 het werkelijk aantal deelnemers in het 1e kwartaal 2019,
 de in febr. 2019 ontvangen jaarfactuur voor het verplicht eigen risico van de mensen met de 

polis: “gemeenten extra uitgebreid” en 
 de geprognosticeerde teruggave in juli 2019 van het niet verbruikt verplicht eigen risico over 

het jaar 2018.
Er wordt geen rekening gehouden met een eventuele stijging van de zorgpremies per 1 januari 
2020 omdat dit los staat van de hoogte van de gemeentelijke premiebijdrage.  

Externe adviezen ( € 36.482)

Uitgegaan is van het bedrag in de jaarrekening 2018 vermindert met eenmalige juridische 
advieskosten van een specifiek dossier.

Baten debiteuren bijzondere bijstand ( € 316.822)
Begrote bedrag is gelijk aan bedrag in de jaarrekening 2018.



6 | ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven inzicht te geven in de 
algemene dekkingsmiddelen. Onder algemene dekkingsmiddelen wordt verstaan die middelen 
die niet aan een programma toegeschreven kunnen worden en algemeen inzetbaar zijn.

Binnen de gemeenschappelijke regeling HvWB kennen we de volgende algemene 
dekkingsmiddelen:

• De bijdragen van de deelnemende gemeenten in de uitvoeringskosten. Deze kosten 
worden omgeslagen naar de deelnemende gemeenten, via een in de begroting vastgesteld 
percentage.

Tabel: Algemene dekkingsmiddelen

De productkosten worden toegelicht in hoofdstukken 3, 4 en 5 programma Werk en Participatie, 
Inkomen en Inkomensondersteuning.

De bedrijfsvoeringkosten worden toegelicht in hoofdstuk 8 Financiële begroting.



7 | PARAGRAFEN

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen moeten 
worden opgenomen in de begroting. De onderdelen lokale heffingen, onderhoud 
kapitaalgoederen, verbonden partijen en grondbeleid zijn niet van toepassing voor deze 
gemeenschappelijke regeling. De volgende verplichte paragrafen worden achtereenvolgens 
behandeld:

a.    financiering

b.    bedrijfsvoering.

c.    weerstandsvermogen en risico’s.

a. | Paragraaf Financiering

In de wet financiering decentrale overheden, Wet fido, zijn de kaders gesteld voor een 
verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Deze 
regeling geeft een uiteenzetting van de kaders, waarbinnen het treasurybeleid wordt 
vormgegeven. Belangrijk daarbij is dat het financieel beheer zo beheersbaar en transparant 
mogelijk wordt uitgevoerd.

Rentevisie

Voor het voeren van een verantwoorde financieringsbehoefte is een actueel beeld van de

renteontwikkeling noodzakelijk. Om dit te garanderen wordt minimaal één keer per jaar - indien 
daartoe aanleiding is vaker - een rentevisie opgesteld op basis van de gegevens van de 
huisbankiers dan wel andere vooraanstaande bancaire instellingen. Deze dienen minimaal een 
AA- rating te hebben.

De rentevisie baseren wij op die van de Bank Nederlandse Gemeenten (november 2018). Het 
monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De officiële tarieven zullen tot ruim na de beëindiging 
van de effectenaankopen stabiel blijven. Wij verwachten dat de tarieven in het najaar van 2019 
licht worden verhoogd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden wat op. 

Renterisico

De renterisico's bij het aantrekken en uitzetten van gelden beperken wij zoveel mogelijk door de

overeengekomen rentepercentages bij de transacties te baseren op de actuele rentestand en de 
rentevisie. Op dit moment hebben wij nog geen langlopende geldlening aangegaan. De 
financiering van onze in de hoofdzaak ICT-investeringen zullen wij binnen de rekening-courant 
overeenkomst opvangen. In de begroting houden wij vooralsnog wel rekening met te maken 
rentekosten tegen een rentepercentage van 2%.

Voor het renterisico worden twee normen onderscheiden; de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. 
Er dient binnen deze normen geopereerd te worden.

Renterisiconorm

Met de renterisiconorm wordt beoogd de renterisico’s te beheersen op de vaste schuld (schuld 
met een rentetypische looptijd van één jaar of langer) door het aanbrengen van spreiding in de 
looptijden in de leningenportefeuille. De renterisiconorm wordt berekend door een vastgesteld 
percentage (20%) te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal. Voor de begroting 2020 geldt 
een norm van € 16,8 mln.



Kasgeldlimiet

Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de 
rentelasten van openbare lichamen. Teneinde een grens te stellen aan korte financiering (met 
een rente typische looptijd tot één jaar) is in de Wet fido (evenals in de Wet filo) de kasgeldlimiet 
opgenomen. Juist voor korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien 
fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de 
rentelasten. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage (8,2%) van het totaal van de 
jaarbegroting. Dit percentage is vastgelegd in de UFDO. Voor de begroting 2020 bedraagt de 
kasgeldlimiet € 6,9 mln.

Rentekosten

Wij streven ernaar om onze renteresultaten te optimaliseren. Dit betekent dat wij geen middelen

onbenut laten, maar streven naar zo hoog mogelijke renteopbrengsten (c.q. zo laag mogelijk 
rentekosten) zonder dat daarbij overmatige risico’s worden gelopen. De prioriteiten van de 
treasuryfunctie liggen in eerste instantie bij het beheersen en beperken van financiële risico’s. 
Binnen het acceptabele risicoprofiel zoals vastgesteld in de Wet fido en het treasurystatuut kan 
desondanks worden gestreefd naar optimalisatie van de renteresultaten.

Schatkistbankieren

Op 16 november 2015 heeft het Werkplein een kredietfaciliteit met de bank voor Nederlandse 
gemeenten afgesloten. Dit betekent dat het Werkplein in voorkomend gevallen tot maximaal een 
bedrag van € 5.000.000 rood mag staan. Deze kredietfaciliteit is door de gemeenten 
gegarandeerd.

b. | Paragraaf Bedrijfsvoering

Zoals reeds is aangegeven, is de omgeving van de Gemeenschappelijke Regeling volop in 
beweging. Dit betekent dat de interne organisatie hierop zo ingericht moet zijn dat op 
veranderingen flexibel ingespeeld kan worden. De flexibiliteit wordt onder andere gerealiseerd 
door de onderstaande punten.

Personeel

Vaste formatie en flexibele schil

Door het algemeen bestuur is besloten de formatie voor het Werkplein als gevolg van het 
incorporeren van Documentaire Informatie Voorziening (DIV) uit te breiden in 2020 met 6,40. Per 
saldo neemt de formatie toe tot 129,56 fte. Daarnaast wordt vanaf 2017 2 fte aan efficiency 
ingeboekt vanwege de opgelegde taakstelling. Dit betekent dat tot en met 2020 8 fte wordt 
ingeleverd middels efficiency. De formatie voor 2020 bedraagt dan 127,56 fte. 

Als gevolg van de opgelegde taakstelling wordt een flexibele schil aangehouden. Voor 2020 
bedraagt deze 10,18 fte en zal middels inhuur worden ingevuld. Het nadeel van een flexibele 
inrichting is dat de kosten daarvan hoger zijn dan een normaal dienstverband waardoor minder 
formatie kan worden ingevuld. Voordeel is dat er geen sprake is van wachtgeld en de formatie 
kan dalen wanneer het werk afneemt of wanneer er efficiency-slagen gemaakt worden. 

Daarnaast wordt voor projecten circa 35 fte in 2020 ingehuurd.  Dat is inhuur voor Werkplein 
Actief (doelgroep C), Werkgeversservicepunt (doelgroep A), Frequent Intensieve aanpak 
(doelgroep B), intensivering fraudeaanpak etc. Met de inhuur van de flexibele schil is er sprake 
van een substantiële inhuur ten opzichte van de reguliere formatie. In 2019 zullen we de 
projecten en aanpakken bezien op hun tijdsduur en een voorstel voor het bestuur voorbereiden 
met de mogelijkheden om een deel hiervan om te zetten naar vaste dienstverbanden. 



Taakstelling

Bij de vorming van het Werkplein is afgesproken dat er op de formatie/bedrijfsvoering een 
taakstelling van 15% in vier jaar tijd zou worden doorgevoerd. De realiteit is echter geweest dat 
sinds het bepalen van de uitgangspunten voor de samenwerking het klantenbestand met meer 
dan 35% is toegenomen. Weliswaar is het bestand in 2018 stevig afgenomen, het is gezien de 
toestroom van de nieuwe doelgroep in de komende jaren echter niet aannemelijk dat het niveau 
van 1 oktober 2015 (3.752) zal worden gehaald. 

Het CBS rekent voor het jaar 2020 met een stijging van het aantal bijstandsontvangers van 0,4% 

in 2020. Voor het jaar 2019 en 2020 gaan wij nog uit van een afname van het klantenbestand.

Daarnaast stroomt er een doelgroep binnen die wij volgens de huidige definities nog niet rekenen 
tot ons klantenbestand. Dit zijn zowel uitkeringsgerechtigden als niet uitkeringsgerechtigden met 
een indicatie beschut werken of garantiebaan. Als deze doelgroep geplaatst wordt bij werkgevers 
of de WVS dan is er sprake van het verstrekken van structurele loonkostensubsidie. Omdat deze 
wordt verstrekt aan de werkgever is er geen sprake meer van een uitkeringsdossier en daarmee 
klant. Er worden echter nog wel de nodige werkzaamheden voor verricht (betalen 
loonkostensubsidie, verrekenen ziektedagen, verzorgen jobcoaching, nazorg e.d.). Parallel aan 
deze begroting gaan we deze ontwikkeling beter in beeld brengen en zullen dit aan het bestuur 
voorleggen.

Eerder is reeds besloten om de taakstelling niet alleen in te vullen middels afname van het 
klantenbestand maar ook door de organisatie zo efficiënt mogelijk in te richten. Door uniformering 
werkprocessen, harmonisatie van beleid en de aanvang van digitalisering hebben we flinke 
stappen kunnen zetten in het efficiënter werken. Dit heeft geresulteerd in het realiseren van 8 
formatieplaatsen minder in de periode 2017-2020. In deze begroting is de formatie vermindert 
met twee formatieplaatsen. Of dit ook in de jaren na 2020 kan worden voortgezet zullen we in 
2019 nog in beeld brengen. Vooralsnog ramen we voor de jaren 2021-2023 het effect pro 
memorie.  

Rekenregel

De formatie van het Werkplein is voor een groot gedeelte afhankelijk van het aantal klanten dat 
zich bij ons meldt en aan wie uiteindelijk inkomen verstrekt moet gaan worden. Omdat het 
huidige bestand uitkeringsgerechtigden nog steeds hoger is dan ten tijde van de besluitvorming 
over het Werkplein blijft er sprake van meer werk, met name op het gebied van 
inkomensverstrekking en inkomensondersteuning (bijzondere bijstand/minimabeleid). Om dit 
inzichtelijk te maken is er een rekenregel vastgesteld waarmee bij toe- of afname van het 
klantenbestand kan worden bepaald hoeveel formatie er meer of minder nodig is (ten opzichte 
van het ijkmoment oktober 2015). Tevens is bepaald dat de formatie alleen mee beweegt met de 
aan het onderdeel inkomen gerelateerde werklast. Dit omdat bij deze taak er geen keuze bestaat 
om de taak meer of minder intensief uit te voeren. Een aanvraag om een uitkering zal te allen 
tijde in behandeling moeten worden genomen. De rekenregel is in 2018 nog geëvalueerd en 
voorlopig gehandhaafd. 



Zoals eerder bij taakstelling al is aangegeven verandert de doelgroep en daarmee ons 
klantenbestand en de aard van de werkzaamheden. Dit noopt tot het goed in beeld brengen van 
ons totale klantenbestand en de werkzaamheden die daarbij horen. Dit zullen we parallel met 
deze begroting in beeld brengen. De uitkomsten zullen aan het bestuur worden voorgelegd.

Vooralsnog gaan we nu nog uit van de huidige rekenregel. Die ontwikkelt zich als volgt:

Bij het bepalen van de rekenregel is uitgegaan van 3.793 bijstandsgerechtigden eind 2019, ten 
opzichte van 3.752 op 1 oktober 2015. Voor het jaar 2020 resulteert de rekenregel op basis van 
de hier genoemde cijfers in een tijdelijke uitbreiding van de formatie met 0,61 fte. Voor 2019 was 
dat 2 fte. Dat is 1,39 fte lager dan in 2019 beschikbaar is gesteld. Dit komt door daling van het 
bestand in 2019. 

Informatievoorziening/veiligheid
In 2017 is de I-visie voor de komende jaren opgesteld. Het informatieplan vloeit daaruit voort. In 
2019 wordt de laatste hand gelegd aan de Informatieplan 2019-2020. Het informatieplan is 
gestoeld op vier sporen. 

Dienstverlening is de meest prominente doelstelling voor het Werkplein. Het spoor 
dienstverlening is dan ook het hoofdspoor, de overige sporen zijn ondersteunend daaraan.

In de I-visie is een ambitie uitgesproken voor 2020.



Spoor Ambitie voor 2020

Dienstverlening In 2020 kunnen klanten van het Werkplein via één digitaal portaal 

(mijn.overheid.nl) hun standaarddienstverlening eenvoudig en veilig 

regelen. Klanten die dat niet kunnen worden daarin ondersteund. 

Voor het uitwisselen van informatie van en naar de klanten maakt het 

Werkplein bij voorkeur gebruik van digitale kanalen, zoals persoonlijke 

internet pagina's en apps.

Basis op orde In 2020 maakt het Werkplein op een veilige en legitieme wijze gebruik 

van procesmatige informatie die rechtmatig en transparant wordt 

verwerkt en enkelvoudig wordt opgeslagen. Het verwerkingsproces is 

gedocumenteerd en onderdeel van werkprocessen die bijdragen aan 

een adequate dienstverlening.

Bedrijfsvoering In 2020 kunnen medewerkers van het Werkplein tijd en plaats 

onafhankelijk en volledig digitaal werken, mits het bijdraagt aan de 

doelmatigheid. 

Verbinding In 2020 wordt informatie veilig uitgewisseld met onze klanten, 

partners en collega’s. Informatie van het Werkplein wordt gebruikt in 

de ketensamenwerking en digitale kanalen, zoals internetportalen en 

intranet, zijn de voorkeurskanalen voor informatie-uitwisseling.

Een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van dit informatieplan is een duurzame 
samenwerking met een ICT-leverancier. In 2018 is een tijdelijke DVO afgesloten met ICT WBW. 
Per 1 april 2019 wordt het Werkplein bijzondere deelnemer van ICT WBW en is er sprake van 
een duurzame samenwerking.

Ziekteverzuim

Ons doel is het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden, door actief te sturen op ons 
verzuimbeleid. Belangrijk hierbij is dat we zorg dragen voor een goede balans aan inzet van het 
personeel. Gestuurd wordt op kort verzuim en op de verzuim frequentie. Bij langdurig zieken zal 
indien nodig worden ingehuurd, zodat de direct betrokken collega’s niet nog eens extra 
werkzaamheden krijgen waardoor de druk bij hen ook teveel wordt verhoogd. Afgelopen jaren 
was het langdurig verzuim erg hoog (ruim 6%, ruim 8 medewerkers). In de begroting voor 2019 
was 1,5% van de loonsom opgenomen voor vervanging. Voor 2020 hebben we dat verhoogd 
naar 2% waarmee we circa drie fte kan worden vervangen.

Financieel beheer

Naast de zorg om uitkeringen op tijd uit te betalen aan klanten, is het ook onze verplichting om 
op

periodieke wijze verantwoording af te leggen over het gevoerde (financieel) beleid. Deze 
verantwoording vindt plaats via de bestuursrapportages en in de diversie gremia. Naast de 
begroting en jaarrekening worden er drie bestuursrapportages na elk kwartaal aan het bestuur 
voorgelegd. 

Huisvesting

Het Werkplein HvWB heeft twee locaties, Etten-Leur en Roosendaal. 

Het aantal werkplekken bedraagt oorspronkelijk 134. In de werkelijkheid is dit door de diverse 
projecten en het hebben van twee locaties een stuk hoger (162 stuks). Uitgangspunt is dat we de 
kosten van werkplekken voor projecten doorberekenen aan de projecten om de kosten van 
huisvesting te beperken.



Operationele doelstellingen bedrijfsvoering

Op dit moment beschikken wij over prestatieafspraken uit de Dienstverleningsovereenkomst 
(DVO) tussen gemeenten en Werkplein HvWB voor 2019. De prestatieafspraken, voor zover 
relevant en smart, zijn opgenomen.

Programma Beoogd 
maatschappelijk 
effect

Prestatieafspraken Prestatie 2020

Bedrijfsvoering Klachten/bezwaar- 
en beroep

•  Opdrachtnemer draagt zorg 
voor een adequate 
afhandeling van meldingen, 
klachten en bezwaar –en 
beroepsprocedures van 
burgers ten aanzien van de 
uitvoering van 
bovengenoemde taken. Dit 
conform de klachtenregeling 
en procedure bezwaar en 
beroep van de opdrachtnemer 
(DVO)

Afhandeling binnen 
wettelijke termijn (6 weken)

  •  Voorkomen van 
bezwaarschriften en 
investeren in kwaliteit 
besluiten

-herzieningen bezwaar-en 
beroepschriften

<20%

  •   Aantal klachten gegrond < 5%
 Ziekteverzuim Beperken ziekteverzuim: max. 

streefpercentage
Max 5%

c. | Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheer

Om weerstand te kunnen bieden tegen substantiële tegenvallers, zonder aantasting van het uit te 
voeren beleid, is een bepaald weerstandsvermogen onontbeerlijk. Dit vormt een buffer om 
onverwachte en onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. 

Bepaling weerstandsvermogen

Bij het bepalen van het weerstandsvermogen en de omvang daarvan wordt gekeken naar de 
algemene reserve en de post onvoorzien. Deze twee tezamen bepalen het 
weerstandsvermogen. Het Werkplein HvWB beschikt niet over een algemene reserve, wel over 
een post onvoorziene uitgaven van € 50.000. Het Werkplein is een gemeenschappelijke regeling 
waarvoor de gemeenten garant staan. Het aanhouden van een eigen vermogen om risico’s te 
kunnen opvangen is derhalve niet strikt noodzakelijk.

Reserve en Voorzieningen

HvWB beschikt niet over reserves en voorzieningen.

Risicoparagraaf



Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, moet de beschikbare weerstandscapaciteit 
worden afgezet tegen de risico’s. Bij het inventariseren van de risico’s is de volgende definitie 
van risico’s gehanteerd: ‘het betreft risico’s die een financieel gevolg kunnen hebben en die (nog) 
niet op een andere manier zijn ondervangen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering, 
het treffen van een voorziening of het nemen van een beleidsmaatregel’.

Onderstaand zijn de volgende risico’s te benoemen en te kwantificeren: indien het risico zich 
voordoet, komt dit ten laste van de deelnemende gemeente omdat HvWB geen algemene 
reserve kent. 



8 | FINANCIELE BEGROTING

8.1 | Uitgangspunten opstelling financiële begroting

Bij het opstellen van de begroting 2020 en het meerjarenperspectief zijn de uitgangspunten 
gehanteerd die we in de kaderbrief 2020 hebben opgenomen. Cursief is aangegeven waar of hoe 
het uitgangspunt is verwerkt. De algemene begrotingsuitgangspunten zijn als volgt:

1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht 
dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 aanbiedt aan de 
deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 
2020 van de GR inzichtelijk te worden gemaakt. 

2. In de begroting 2020 dient een overzicht te worden opgenomen met de meerjarige bijdrage 
(2020 tot en met 2023) per deelnemer. Bij het onderdeel bedrijfvoering (8.2) en in de bijlage 
zijn de bijdragen per jaar opgenomen.

3. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat 
geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen 
worden opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten. 

4. De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit 
betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen. 
Met name wordt aandacht gevraagd voor: 

a. Overzicht van incidentele lasten en baten (zie bedrijfsvoering 8.2)

b. Opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting (per programma opgenomen en in de 
bijlagen)

c. Verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd Vermogen. 

5. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe 
dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen 
aan het Algemeen Bestuur van de GR. 

6. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR. 

7. Voor de meerjarige ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden 
met de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen 
onderbouwd te worden. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage 
per jaar zonder onderbouwing. In deze begroting zijn alleen meerjarig de periodieken 
geraamd.

8. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product uit de 
septembercirculaire 2018 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen 
indexering voor de begroting 2020 inclusief meerjarenraming. 

De volgende percentages zijn in deze begroting opgenomen:

9. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico's door 
deze te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen.

10. De gevolgen van de besluitvorming over het herstructureringsproces van de WVS-groep 
worden verwerkt in de begroting. 

11. Wat betreft gezamenlijke activiteiten met de WVS-groep, zorgt de Intergemeentelijke Sociale 
Dienst Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein HvWB) ervoor dat hetgeen daarover in 
haar begroting is opgenomen aansluit bij de begroting van de WVS-groep. Samen met de 



begroting van de ISD Brabantse Wal vormen de drie begrotingen de basis voor de 
ketenbegroting. 

12. In de begroting dient in ieder programma meerjarig een beeld geschetst te worden van de 
aantallen (tevens in- en uitstroom). De financiële consequenties hiervan dienen te worden 
verwerkt in de (meerjaren-) begroting (ook consequenties voor bedrijfsvoeringskosten en 
rekenregel formatie). Opgenomen bij paragraaf bedrijfsvoering 7B.

13. De verdeelsleutel voor de doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten aan de gemeenten 
vanaf 2020 wordt geëvalueerd en mogelijk aangepast. De resultaten hiervan dienen te 
worden verwerkt in de begroting 2020 en verder. In paragraaf 8.2 is de verdeelsleutel 
opgenomen.

14. Het Werkplein HvWB houdt de taakstelling van 15% op de formatie/bedrijfsvoering, die bij de 
vorming van het Werkplein HvWB is afgesproken, in beeld in de begroting. Zie ook 
zienswijze begroting 2019. Opgenomen bij paragraaf bedrijfsvoering 7B.

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2020 Werkplein Hart van West-Brabant

1. Het Werkplein HvWB stelt een begroting voor het jaar 2020 op waarin de ambities van de 
deelnemende gemeenten tot het duurzaam terugdringen van het aantal 
uitkeringsgerechtigden en -lasten tot uitdrukking komt. 

2. Het Werkplein HvWB gaat voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2020 met de 
deelnemende gemeenten in gesprek over de concrete ambities van de gemeenten voor 2020 
op het terrein van werk en inkomen. 

3. Het Werkplein HvWB stelt een begroting op waarin de ambities van de deelnemende 
gemeenten met betrekking tot de integrale klantbenadering tot uitdrukking komt. 

4. De begroting 2020 dient een duidelijke onderbouwing te bevatten van de manier waarop het 
Werkplein HvWB deze ambities gaat realiseren, alsmede de lasten die daarmee gepaard 
gaan. 

5. De onderbouwing bevat concrete maatregelen die afdoende zijn om aanspraak te kunnen 
maken op een uitkering in het kader van de vangnetregeling mocht er over 2020 uiteindelijk 
onverhoopt toch sprake zijn van een overschrijding van de BUlG-budgetten. 

6. De begroting 2020 van het Werkplein is opgesteld overeenkomstig het gedachtegoed van de 
herstructurering en de ketensamenwerking met de WVS-groep. Het Werkplein HvWB en 
WVS-groep dienen beiden hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij 
het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn. Dit dient tot uitdrukking te 
komen in een integrale keten-begroting. 

7. Het Werkplein HvWB en de WVS-groep werken vanuit de vraag van de werkgever aan het 
versterken van vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het ontwikkelen van 
activiteiten op het gebied van werk of participatie inclusief voor werkzoekenden met een 
arbeidsbeperking en/of indicatie beschut werken; 

8. De begroting 2020 van het Werkplein HvWB is tot stand gekomen in afstemming met WVS-
groep. Aantallen leerwerktrajecten, participanten en beschut werk zijn realistisch, afgestemd 
en afgesproken met WVS-groep. Ook de gebruikte terminologie is op elkaar afgestemd. 

9. Gelijktijdig met de indiening van de Begroting 2020 behoort het Werkplein HvWB een 
Meerjarenbeleidsplan 2019 - 2022 aan te leveren. Dit biedt de gemeenteraad de mogelijkheid 
zijn zienswijze op betreffend beleidsplan van het Werkplein HvWB kenbaar te maken. 
(Halderberge).

Bovenstaande uitgangspunten zijn verwerkt in de programma’s Werk en Participatie en Inkomen.  



Over aantallen en tarieven heeft afstemming met de ISD Brabanse Wal en de WVS 
plaatsgevonden.

8.2 | Staat van Baten en Lasten per programma

Verschillenanalyse begroting 2020 t.o.v. begroting 2019

In vergelijking met de begroting 2019 zijn de programmakosten € 2.591.925 hoger. Bij de 
programma’s is dit verschil nader toegelicht.

De kosten bedrijfsvoering in de voorliggende begroting 2020 zijn € 365.978 hoger dan in de 
begroting van 2019 is opgenomen. Dit kan als volgt worden verklaard:

a.   Hogere loonkosten € 400.235. Dit komt metname door de incorporatie van Documentaire 
Informatie Voorziening (DIV). De loonkosten bedragen voor 2020 € 321.477. Daarnaast is 
sprake van wettelijke doorwerking van besluiten over de payrollconstructie (€ 50.000) en de 
pensioenpremie (€ 90.701). Daarnaast is de taakstelling met 2 fte in 2020 verwerkt. 

b. De kosten van toepassing van de rekenregel zijn € 82.538 lager. Dit komt omdat het bestand 
is afgenomen.

d. De overige loonkosten zijn € 52.662 hoger vanwege het ophogen van het percentage van 
ziektevervanging van 1,5% naar 2%. Totaal kan voor een bedrag van € 182.466 vervangen 
worden. Dat is circa 3 fte. Het ziekteverzuim tot eind 2018 bedroeg ruim 8%, waarvan ruim 
6% langdurig verzuim.

e. Kosten ondersteunende diensten zijn € 200.812 lager dan in 2019. Dit heeft te maken met 
de incorporatie van Documentaire Informatie Voorziening (DIV). De bijdrage aan de 
gemeente Roosendaal is verlaagd met € 321.477. Daarnaast zijn de kosten van 
communicatie en adviseur informatie naar de werkelijkheid aangepast (€ 37.721 extra) en is 
het budget voor Functionaris Gegevensbescherming verhoogd met € 28.000 vanwege 



noodzakelijke inhuur. Verder zijn de kosten voor administratieve ondersteuning van de OR 
geraamd op basis van de werkelijkheid (€ 12.000 extra). Daarnaast is er sprake van 
aanpassing van de prijzen met een prijsindex. 

f. De huisvestingskosten zijn toegenomen met € 29.299. Dit komt door verhoging aantal m2 
gehuurd oppervlakte door inpassen van DIV medewerkers en door indexatie van de prijzen.

g. De kosten financiën zijn € 10.684 hoger, metname door verlenging opdracht 
accountantsdienstverlening tegen een hogere prijs.

h.   Hogere ICT kosten ad € 132.170. Dit komt door toepassen van 2% prijscorrectie conform 
kaderbrief 2020, door aanschaf en licentiekosten van scanners voor DIV (€ 35.853) en door 
extra licentiekosten ad € 40.800 voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken en voor Microsoft 
licenties ad € 61.446.

Verschillenanalyse begroting 2020 t.o.v. jaarrekening 2018

Ten opzichte van de jaarrekening 2018 zijn de kosten van bedrijfsvoering met € 197.897 
toegenomen. Belangrijkste verklaring hiervan is:

a. Uitvoeringskosten participatiewet ad € 495.920. Besloten is dat de uitvoeringskosten 
participatiewet die de gemeenten via het gemeentefonds hebben gekregen voor uitvoering 
participatiewet, wet Taaleis, individuele studietoeslag en lijfrenteopbouw beschikbaar worden 
gesteld aan het Werkplein omdat de uitvoering van die taak daar plaatsvindt.

b. Loonkosten begroting 2020 zijn € 50.617 hoger dan in 2018. Tegenover de hoge loonkosten 
in 2018 stonden ook baten waardoor ze per saldo lager zijn dan in 2020. De loonkosten in 
2020 zijn € 240.000 lager door taakstelling o.b.v. efficiency  en hoger vanwege invoeging 
DIV en als gevolg van gestegen pensioenpremie. 

c. De kosten van toepassing van de rekenregel zijn € 46.208 hoger. Dit komt doordat deze in  
2018 in de loonkosten is verwerkt.

d. De overige loonkosten zijn € 328.933 hoger. Dit komt metname doordat de vervanging 
wegens ziekte ad € 182.466 hier geraamd is in 2020 maar in de jaarrekening 2018 de kosten 
van inhuur op loonkosten zijn verantwoord. Verder is de aan- en verkoop van verlof hier 
neutraal geraamd, in 2018 is voor ruim € 100.000 euro aan verlofuren gekocht. Het grootste 
deel is overigens in 2018 ingezet voor vervanging.

e. De overige personeelskosten zijn € 53.399 voordeliger. De kosten in 2018 waren hoger 
doordat wervingskosten nieuwe directeur en hogere opleidingskosten.

f. De organisatiekosten zijn € 108.841 hoger. In 2018 is budget mobiliteit medewerkers ad € 
60.000 niet besteed. Daarnaast zijn in 2020 kosten benchmark Divosa (€14.508) en 
aansluiting mobiliteitscentrum (€ 8.105) opgenomen. 

g. Kosten ondersteunende diensten zijn € 204.252 lager. Dit komt metname door lagere kosten 
DIV als gevolg van overgang DIV naar het Werkplein.

h. Huisvestingskosten zijn € 45.358 hoger. Dit komt metname door prijscorrecties en door 
toename m2 vanwege DIV.

i. Kosten financiën zijn €13.500 hoger doordat de kosten van accountantsdienstverlening 
vanaf 2020 met € 10.000 zijn toegenomen.

j. De kosten van ICT zijn € 354.065 hoger. Dit komt doordat in 2018 een deel van de 
geraamde uitgaven (€ 150.314) niet zijn gedaan. Daarvoor is in de jaarrekening 2018 het 
voorstel gedaan om € 200.000 van het resultaat te bestemmen voor project 
DIV/Digitalisering. In 2020 zijn de kosten hoger door het toepassen van 1,6 % in 2019 en 2% 
prijscorrectie conform kaderbrief 2020, door aanschaf en licentiekosten scanners voor DIV (€ 
35.853) en door extra licentiekosten ad € 40.800 voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken en 
voor Microsoft licenties ad € 61.446.

Verdeelsleutel



De organisatie- en uitvoeringskosten worden door de deelnemende gemeenten gedragen op 
basis van een reeds overeengekomen verdeelsleutel, gewogen gemiddelde van aandeel van 
WWB-klanten in totaal klantenbestand van de zes gemeenten (85%) en aandeel inwoners (15%). 

De verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners en klanten per 1-1-2019 wordt voor de 
begroting van 2020 gehanteerd. De definitieve cijfers van het CBS zullen uiteindelijk gebruikt 
worden voor de definitieve bepaling van de verdeelsleutel. Op dit moment zijn de voorlopige 
aantallen van de gemeenten gebruikt.

Gemeentelijke bijdrage 

De gemeentelijke bijdrage voor de programmakosten zijn bij de programma’s opgenomen. De 
gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten / bedrijfsvoeringskosten voor 2020 zijn in 
onderstaande tabel opgenomen. De geraamde bijdrage voor 2021-2023 is in de bijlage 
opgenomen.

De ramingen van de begroting 2019 waren als volgt: 



8.3 | Meerjarenraming per programma

De tabel meerjarenraming per programma presenteert de baten en lasten voor het meerjarig 
perspectief. Hierbij vallen enkele zaken op die enige toelichting behoeven.

1.   Het meerjarig perspectief is gebaseerd op de ramingen van 2020. Met ontwikkelingen in de 
verwachte klantenaantallen is in het Buig-budget (programma Inkomen) rekening gehouden. 
Met klantenaantallen meerjarig is geen rekening gehouden. Meerjarig zijn uitgaven gelijk.

2.   In het meerjarig perspectief zijn de participatiemiddelen van 2020 doorgetrokken. Dit om een

meerjarig vergelijkbaar beeld te houden.

3.   De loonkosten zijn gebaseerd op de begrotingscijfers van 2020. Voor de jaren daarna is 
alleen de verhoging voor periodieken opgenomen. 

Zichtbaar is dat de totale kosten van bedrijfsvoering zullen toenemen. Dit wordt veroorzaakt door 
het toepassen van een prijscompensatie conform Kaderbrief 2020 en het toepassen van 
periodieken bij de loonkosten.

8.4 | Incidentele baten en lasten

Bij het opstellen van de begroting 2020 en het meerjarenperspectief, zijn geen posten 
opgenomen.

8.5 | Verantwoording taakvelden begroting 2020

In de herziening van het BBV wordt voorgeschreven dat de colleges (bestuur 
gemeenschappelijke regeling) de ramingen en realisatiecijfers die zij moeten leveren voor de 
begrotingsuitvoering, indelen aan de hand van taakvelden, waaraan de bijbehorende baten en 
lasten moeten worden toegerekend. De gegevens dienen ook gebruikt te worden voor de 
financiële informatie die gemeenten/Werkplein aan het CBS moeten aanleveren om te voorzien 



in de informatiebehoefte van het Rijk, de EU en het CBS in verband met landelijke statistieken en 
ten behoeve van onderzoeksdoeleinden.

Onderstaand zijn de cijfers van 2020 verdeeld naar taakvelden.

Uitgangspunten zijn de volgende:

-alle directe kosten worden aan een taakveld toegerekend, denk hierbij aan de kosten van 
uitkeringen, minimabeleid maar ook re-integratie activiteiten. De kosten van programma Werk en 
Participatie zijn geheel toegerekend aan Taakveld Arbeidsparticipatie (6.5). De kosten van 
programma Inkomen en Inkomensondersteuning zijn geheel toegerekend aan Taakveld 
Inkomensregelingen (6.3).

-van de bedrijfsvoeringskosten vallen alle kosten onder overhead tenzij een directe relatie met 
een taakveld hebben. Voor het Werkplein zijn de loonkosten van medewerkers die direct met de 
uitvoering van de taken arbeidsparticipatie en inkomensregelingen aan die taakvelden 
toegerekend. De overige loonkosten vallen onder overhead. Bij de kosten van ICT zijn de 
licentiekosten van het betaalprogramma (Suite GWS) aan taakveld inkomensregelingen 
toegerekend. De overige ict kosten en andere bedrijfsvoeringskosten aan taakveld overhead.



9 | BIJLAGEN

Staat van personele sterkte



Staat van 
geactiveerde kapitaaluitgaven





Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoeringskosten 2021-2023

Gemeentelijke bijdrage programmakosten Inkomen 2020

Gemeentelijke bijdrage programmakosten Inkomensondersteuning 2020



Beleidsindicatoren

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV. Het gaat om de indicatoren opgenomen in de 
regeling van de Minister Van Binnenlandse Zaken van 24 maart 2016. De indicatoren per 
gemeente en voor heel Nederland zijn te vinden op waarstaatjegemeente.nl:

Gegevens zijn afkomstig uit Waarstaatjegemeente.nl.

De omvang van de formatie is licht toegenomen van 0,53 per 1.000 inwoners naar 0,55. Dit komt 
doordat Documentaire Informatievoorziening (DIV) van de gemeente Roosendaal is overgegaan 
naar het Werkplein. Voor 2020 betreft dat 6,4 fte. Daarnaast is het aantal inwoners licht 
afgenomen van 231.404 naar 231.313.

De apparaatskosten zijn met 3% toegenomen. Deels komt dit door de toegepaste prijscorrectie, 
het invlechten van DIV, stijging pensioenpemie en ICT kosten (licenties e.d.). 

Demografische gegevens:



(Meerjaren) balans 2020-2023 

Op basis van het besluit begroting en verantwoording (BBV) voor decentrale overheden wordt 
een balans in de begroting opgenomen.

Omdat het Werkplein slechts op een beperkt gebied werkzaam is kunnen er in de balans slechts 
beperkt gegevens worden opgenomen. De gegevens die zijn opgenomen zijn de vaste activa 
(investeringen). De activa worden gefinancierd uit het rekening-courant saldo op de bank. Een 
toe- of afname van de investeringen leidt derhalve tot een toe- of afname van het banksaldo.

Bij de investeringen (activa) is geen sprake van nieuwe investeringen. De boekwaarde neemt af 
vanwege afschrijvingen.

Daarnaast zijn de vorderingen op cliënten (terugvorderingen uitkeringen regulier en als gevolg 
van fraudeonderzoek) opgenomen als schuld aan de gemeenten. Daartegenover staat een 
vordering op de gemeenten voor een gelijk bedrag. 
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