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Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief blikken wij op hoofdlijnen terug op de ontwikkelingen in de eerste helft van 
2018 binnen het sociaal domein.
Wij beperken ons hierbij tot de uitvoering van de Participatiewet. Reden hiervoor is dat de 
uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) reeds per 
1 januari 2018 zijn overgeheveld naar gemeente Haarlemmermeer en daar een 
systematiek van halfjaarlijkse rapportages niet gebruikelijk is.

Algemeen beeld Participatiewet
In het eerste halfjaar van 2018 zien we dat het aantal verstrekte uitkeringen vrijwel gelijk 
blijft. In onderstaande tabel treft u het aantal uitkeringen aan (voor alleenstaanden, 
alleenstaande ouders of gehuwden) dat ultimo december 2017 en ultimo juni 2018 op 
grond van de Participatiewet aan inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude werd 
verstrekt. Voor de volledigheid treft u tevens het aantal uitkeringen aan dat we op basis 
van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) hebben verstrekt.

Aantal uitkeringen Haarlemmerliede 31-12-2017 30-06-2018
Participatiewet 52 53
IOAW 3 3
IOAZ 2 2
Totaal 57 58
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In de volgende tabel is vermeld hoeveel nieuwe uitkeringen er in het eerste halfjaar 
2018 zijn toegekend én hoeveel uitkeringen in die periode zijn beëindigd. Voor de 
volledigheid treft u hierbij tevens dezelfde informatie voor 2017 aan.

2017 1e half jaar 2018

Nieuw Beëindigd Nieuw Beëindigd

Participatiewet 12 10 7 6
IOAW 1 0 0 0
IOAZ 0 0 0 0
Totaal 13 10 7 6

Uitkeringen kunnen om verschillende redenen eindigen, bijvoorbeeld door verhuizing, het 
ontvangen van een schenking of erfenis, samenwonen of het bereiken van de AOW- 
leeftijd. Maar natuurlijk ook door het aanvaarden van arbeid. In de eerste helft van 2018 
zijn 2 uitkeringen beëindigd als gevolg van het aanvaarden van arbeid.

Arbeidsverplichting
In de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling 
opgenomen. De eerder aangegeven 58 uitkeringen betreffen 72 volwassenen 
(uitkeringsontvangers). Zij zijn verplicht naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid 
te aanvaarden of gebruik te maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. 
Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan in individuele gevallen tijdelijk 
ontheffing van deze verplichting verleend worden. In onderstaande tabel treft u het aantal 
uitkeringsontvangers met en zonder arbeidsverplichting aan. Ook in dit geval maken wij 
de vergelijking met 2017.

Aantal uitkeringsontvangers 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

31 december
2017

30 juni 2018

Bijstandontvangers met 
arbeidsverplichting

47 53

Bijstandsontvangers zonder 
arbeidsverplichting

22 19

T otaal 69 72
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Leeftijdsopbouw
De volgende tabel geeft inzicht in de leeftijdsopbouw van de uitkeringsontvangers in 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Uitkeringsontvangers naar leeftijd 30 juni 2018 Verhoudingsgewijs
24jaaren jonger 1 1%
25 t/m 34 jaar 10 14%
35 t/m 44 jaar 22 31%
45 t/m 54 jaar 20 28%
55 jaar en ouder 19 26%
Totaal 72 100%

Middelen
De uitgaven in het eerste halfjaar van 2018 op het vlak van de Participatiewet, IOAW en 
IOAZ bedroegen € 461.000. Het door het rijk verstrekte budget voor 2018 bedraagt 
€869.000 (BUIG 2018).

Uitgaven
Q1
en Q2

Prognose
2018

Budget
2018

Dekking

Uitkeringen € 869.000 Rijksbudget
Participatiewet (exclusief BUIG 2018
Uitkeringen IOAW ~ €461.000 € 876.000 baten
Uitkeringen IOAZ debiteuren)

Wet sociale werkvoorziening
Vanaf 2015 kunnen er geen nieuwe indicaties in het kader van de Wet sociale 
werkvoorziening (WSW) worden afgegeven en kunnen er dus geen nieuwe WSW-ers 
meer instromen. Ondanks dat de toegang tot de WSW is afgesloten, kan het aantal 
fulltime plekken toenemen. Dit heeft te maken met het feit dat personen met een indicatie 
van de ene gemeente kunnen verhuizen naar de andere.

De huidige 6 Haarlemmerliedse WSW-ers (5,83 fulltime plekken) hebben een 
dienstverband bij Paswerk.

Dienstverbanden WSW Fulltime SW plekken
31 december 2017 5,89
30 juni 2018 5,83

Beschut werk
De toegang tot Beschut werk loopt via het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
(UWV). Tot juni 2018 heeft het UWV geen inwoners van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude beoordeeld als zijnde aangewezen op Beschut werk. Volgens de 
taakstelling hoeven er in 2018 geen beschutte werkplekken te worden ingevuld in 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
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Bijzondere bijstand
Het budget voor verstrekkingen op het vlak van bijzondere bijstand bedraagt voor 2018 
€ 70.000. In onderstaande tabel zijn de verstrekkingen en de uitgaven in het eerste half 
jaar van 2018 vermeld.

Bijzondere
bijstand:
verstrekkingen en 
uitgaven

Aantal
verstrekkingen 
1e halfjaar
2018

Uitgaven 1e 
halfjaar
2018

Budget
2018

Dekking

Incidentele 31 €37.000 € 70.000 Algemene
verstrekkingen middelen
Maandelijkse 12
verstrekkingen

De uitgaven voor bijzondere bijstand zijn in het eerste halfjaar van 2018 in lijn met het 
begrote bedrag.

In 2017 is nieuw minimabeleid vastgesteld waarbij speciale aandacht is gegeven aan de 
participatie van kinderen. Zowel de regelingen, als de vergoedingen, als de doelgroep 
zijn uitgebreid. Om het nieuwe minimabeleid onder de aandacht te brengen van de 
potentiële doelgroep zijn de afgelopen tijd verschillende acties ondernomen. Zo is er een 
nieuwe campagne gestart met advertenties in lokale weekbladen en is het minimabeleid 
onder de aandacht gebracht via de facebookpagina van de gemeente. Diverse 
maatschappelijke organisaties (waaronder scholen, kerken en sportverenigingen) zijn 
aangeschreven om het minimabeleid onder de aandacht van de doelgroep te brengen. 
Voor Vluchtelingenwerk en het onderwijs zijn nog speciale bijeenkomsten georganiseerd. 
De toegang tot het minimabeleid is ook opengesteld voor kinderen in gezinnen waar het 
inkomen hoger is dan het norminkomen maar die door deelname aan een (minnelijke) 
schuldenregeling over een feitelijk inkomen op bijstandsniveau beschikken. 
Onderstaande tabel geeft inzicht in het aantal verstrekkingen op het gebied van het 
gemeentelijke minimabeleid en de uitgaven hiervoor in de eerste helft van 2018.

Minimabeleid: 
verstrekkingen en 
uitgaven

Verstrekkingen 
1e helft 2018

Uitgaven
1ehelft 2018

Budget
2018

Dekking

Studiekosten kinderen 15 € 1.781 Algemene
Regeling Eropuit! 27 € 2.852 uitkering
Volwassene
Regeling Eropuit! kind 22 € 4.527
Bijdrage collectieve 35 € 3.385
ziektekostenverzekering
Computerregeling 1 € 399
Fietsregeling 13 € 2.522
Gemeentelijk extra pakket
Totaal € 15.466 € 39.000
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Schuldhulpverlening
Per kwartaal maken circa 7 huishoudens in Haarlemmerliede en Spaarnwoude gebruik 
van een vorm van schuldhulpverlening. In de eerste helft van 2018 was hiermee een 
bedrag van € 7.500 gemoeid. Ook hier is de verwachting dat we binnen budget blijven.

€7.500 € 19.000 Algemene
uitkering

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester enj/vethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
de secretaris, , ,——- de bupgemefester,

Fréd Koot leiliegers


