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Vragen PvdA Bestuursakkoord

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op 28 april 2011 heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld met betrekking tot het concept
bestuursakkoord. Onderstaand de gestelde vragen en het antwoord hierop.
Vraag:
• Welke van de aangekondigde bezuinigingen zijn ten gevolge van het bestuursakkoord?
• Heeft het college voldoende inzicht in de financiële risico’s die met de overheveling van taken
richting onze gemeente komen?
o Indien ja, kan het college een overzicht geven van alle financiële risico’s die de
gemeente op zich neemt indien wij instemmen met het bestuursakkoord?
o Indien nee, acht het college het verantwoord om in te stemmen met het
bestuursakkoord?
o Indien nee, onder welke financiële voorwaarden kan het college wel instemmen met
het bestuursakkoord?
• Kan het college een volledig overzicht geven van alle aangekondigde bezuinigingen op het
terrein van sociale zaken en WMO?
Antwoord:
In het akkoord wordt verder een drietal, voor de gemeenten belangrijke, beleidsterreinen genoemd
waarop decentralisatie zal plaatsvinden (Wet werken naar vermogen, Begeleiding AWBZ,
Jeugdzorg). Cijfermatig is er echter nog veel onzeker. Er wordt weliswaar richting gegeven aan
compensatie via decentralisatie-uitkeringen, maar door de onzekerheden is het op dit moment niet
mogelijk om op gemeente-niveau een vertaling hiervan te maken. Om één voorbeeld te noemen: de
overheveling van gelden met betrekking tot de AWBZ-functie begeleiding schommelt tussen de € 2,1
en € 3,3 miljard. Bij de stukken voor de raadsvergadering van 17 mei zit het advies van het college
ten aanzien van de stemming tijdens de ledenvergadering.
Vraag:
• Hoeveel SW-werkplekken hebben wij op dit moment in onze gemeente?
• Hoe groot is op dit moment de doelgroep die in aanmerking komt voor een SW-werkplek, dus
inclusief mensen op een wachtlijst?
• Hoeveel mensen verliezen hun SW-werkplek als de gemeente het verlies aan rijksfinanciering
niet kan compenseren uit eigen middelen?
• Wat gebeurt er met onze SW-bedrijven als de gemeente het verlies aan rijksfinanciering niet
kan compenseren uit eigen middelen?
• Hoeveel van deze plekken moet de gemeente straks zelf gaan financieren als het Rijk de
rijksfinanciering verminderd, en wij als gemeente het huidige aantal plekken in stand willen
houden?
Antwoord:
In Wormerland zijn er op 31-12-2010 33 personen Wsw geïndiceerd, waarvan 16 werkzaam bij een
SW bedrijf en 17 personen op de wachtlijst. Het is nog geheel onduidelijk hoeveel mensen hun SW
werkplek zouden verliezen wanneer Wormerland een vermindering van rijksfinanciering niet kan
compenseren uit eigen middelen. Baanstede is een gemeenschappelijke regeling dus hierover moet
met alle gemeenten uit de regeling gesproken worden. Inmiddels is de jaarrekening 2010 en de
begroting 2012 door Baanstede bij de gemeente ingediend en zullen per ommegaande aan de raad
aangeboden worden. Daarnaast komt er in het derde kwartaal een apart voorstel met betrekking tot
de bezuinigingen op de Wsw.
Vraag:
• Welke doelgroepen worden door de verschillende maatregelen getroffen, en in welke mate?
• Is er een overlap in deze doelgroep en zo ja, welke overlap is dit?
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•

Wat is de relatie tussen de maatregelen uit het conceptbestuursakkoord op het terrein van
sociale zaken en op het terrein van de WMO?

Antwoord:
De doelgroepen met betrekking tot sociale zaken zijn:
WWB - laatste gegevens: 163 personen
WSW - gegevens 31-12-2010: 16 personen bij SW bedrijf, 17 personen op de wachtlijst
Wajong - gegevens Atlas SV 2009: 88 personen, waarvan 87 volledig AO en 1 gedeeltelijk AO
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de
maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen
door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en
mantelzorgers. Ja, er is overlap tussen beide doelgroepen. Mensen uit de genoemde regelingen
(sociale zaken) kunnen ook een beroep doen op de WMO. In het bestuursakkoord wordt een wijziging
in de regelingen van sociale zaken voorgesteld, wordt ook voorgesteld de AWBZ functie begeleiding
onder de WMO te brengen en de Jeugdzorg naar de gemeenten te brengen.
Vraag:
• Kan het college aangeven welke instantie de herkeuring uitvoert?
o Als dit de gemeente is, welke extra kosten brengt dit met zich mee?
o Als dit niet de gemeente is, kan het college aangeven welk risico de gemeente loopt
als herkeuring en uitvoering van de Wajong niet samen in een hand zitten?
• Klopt het dat alleen volledig arbeidsongeschikte jongeren nog in aanmerking komen voor de
Wajong?
• Leidt dat tot een uitstroom uit de Wajong-regeling?
• Zo ja, hoe groot zal deze groep naar verwachting zijn?
• Welke verwachting heeft het college ten aanzien van een mogelijke instroom in de bijstand
van herkeurde Wajongeren?
• Heeft de gemeente de financiële middelen om deze mogelijke instroom te financieren?
Antwoord:
De herkeuringen voor de Wajong worden nu uitgevoerd door het UWV. De gemeenten zou hierbij een
groot risico lopen. Ook wanneer de gemeente de herkeuringen zelf zou uitvoeren, is er sprake van
een groot risico, omdat bij dit soort regelingen meestal niet overgaan wordt tot bekostiging per
uitkeringsgerechtigde. Momenteel wordt ook een aanvulling gegeven op inkomen en ons is niet
bekend dat dit beperkt moet worden tot alleen volledig arbeidsongeschikte jongeren. Hoe de nieuwe
regelingen er uit gaan zien is echter nog niet duidelijk. Het college spreekt dan ook haar zorg uit over
de voorstellen.
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