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In de motie “oormerken decentralisatiebudget jeugdzorg” d.d. 27 juni 2013, is door de gemeenteraad besloten het gedecentraliseerde budget
voor de 3 transities -waaronder de transitie Participatiewet- te oormerken, zodat het budget ook daadwerkelijk en volledig aan de 3 transities i.c.
aan de Participatiewet zal worden besteed.
Bij het opmaken van de meicirculaire 2014 waren de cijfers voor de nieuwe Participatiewet, het Participatiebudget nog niet bekend. Op 17 juni jl.
heeft staatssecretaris Klijnsma de indicatieve budgetten voor 2015 per gemeente open-baar gemaakt.
Algemene toelichting

In dit nieuwe budget is het budget Wsw (zittend bestand Wsw), het budget voor de nieuwe doelgroep van de Participatiewet en de bestaande reintegratiemiddelen voor de huidige doelgroep samengevoegd.
Het uitgangspunt voor de verdeling van de middelen Wsw, is de per gemeente geschatte daling van het benodigde aantal arbeidsplaatsen op
basis van de uitstroomkans van Sw-werknemers in betreffende gemeente. Hiermee wordt zo zorgvuldig mogelijk aangesloten bij het aantal zittende werknemers dat in komende jaren nog in dienst is bij een gemeente. De middelen voor de nieuwe doelgroep worden verdeeld op basis van
de historische instroom in de wacht-lijst Wsw en in de werkregeling Wajong. De bedragen voor de nieuwe doelgroep zijn samengevoegd met de
middelen voor de huidige doelgroep.
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Voor de middelen die gemeenten krijgen voor de huidige doelgroep gaat een nieuw verdeelmodel gebruikt worden. Een nieuwe verdeling van
middelen gaat altijd gepaard met plussen en minnen voor bepaalde gemeenten. Door een ingroeiperiode van drie jaar worden deze herverdeeleffecten geleidelijk doorgevoerd en hebben de gemeenten de mogelijkheid om zich aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. In drie jaar tijd
wordt het oude bedrag afgebouwd en het nieuwe opgebouwd. Zo geldt dat in het eerste jaar nog dat 75% van het budget op basis van het toegekende budget 2014 wordt verdeeld en 25% volgens het nieuwe model.
De verdeling van de middelen voor de huidige doelgroep zal plaatsvinden op basis van de factoren totale doelgroep, gemiddelde re-integratieuitgaven per inwoner, bijstands-ontvangers, lager opgeleiden en bereikbare banen. De verdeelmaatstaf bereikbare banen is verhoudingsgewijs
gunstig voor gemeenten in regio’s met een zwakke arbeidsmarkt. Dit komt tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, zoals neergelegd in de
motie Kerstens c.s. Wel geldt voor alle gemeenten, conform het regeer-akkoord, een algemene korting van 8% in 2015.
De drie deelbudgetten worden gebundeld tot één partici-patiebudget, dat vervolgens weer wordt gebundeld binnen het sociaal deelfonds.
Voor de gemeente Uden is het indicatieve participatie-budget 2015 bepaald op:
Algemene toelichting

* P-budget (klassiek en nieuwe doelgroep) €
888.080
* Wsw						
€ 9.272.860
					
-----------------						€ 10.160.940
In de huidige begroting is voor de Wsw (€ 9.790.066) en aan klassieke re-integratiemiddelen (€ 894.488) totaal
€ 10.684.554 geraamd.
Per saldo geeft dit een daling van de uitgaven en de inkomsten met totaal € 523.614 hetgeen in de begroting per 1 januari 2015 wordt verwerkt.
Zodra het budget voor het Deelfonds Sociaal Domein Participatiewet officieel bekend is en deze afwijkt van het indicatieve budget, zal dat in de
eerstvolgende afwijkingen-rapportage als mutatie worden gemeld, alsook zullen de dan de inkomsten in de begroting worden overgeheveld van
het programma Maximaal Meedoen naar het programma Dienstbare en Betrouwbare Overheid.
De specifieke uitkering Participatiebudget gaat immers per 1 januari 2015 over naar het deelfonds Sociaal Domein en maakt dan onderdeel uit
van de algemene uitkering.

Bijdrage aan doelstelling van het programma
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Inrichting Sociaal Domein

