2e financiële afwijkingenrapportage 2015
PROGRAMMA
Duurzaam wonen en ondernemen
Maximaal meedoen
Goed leven en ontmoeten
Veilig gevoel
Dienstbare en betrouwbare overheid

Onderwerp

: Bijstand levensonderhoud (Gebundelde Uitkering)

Betreft

: FCL 46100115 / ECL 00001

Oorzaak afwijking:
Met ingang van 2015 is voor de gebundelde uitkering (bijstand levensonderhoud) landelijk een nieuw
objectief verdeelmodel van toepassing. Na jarenlang voordeelgemeente te zijn geweest, behoort de
gemeente Uden in 2015 tot de nadeelgemeenten. Het budget gebundelde uitkering 2015 is t.o.v. het
budget 2014 met € 969.469 afgenomen tot € 8.060.930 (o.b.v. de voorlopige beschikking), terwijl het
aantal uitkeringsgerechtigden verder is toegenomen. Deze groei van het aantal bijstandsgerechtigden
is mede het gevolg van de huidige economische situatie, maar komt o.a. ook doordat per 1 januari
2015 de nieuwe Participatiewet in werking is getreden waardoor de groep bijstandsgerechtigden is
vergroot.
Hoewel de gemeente Uden voor 2016 nog geen beschikking van het rijk heeft ontvangen, kan nu al wel
voorzichtig worden aangenomen dat het budget Gebundelde Uitkering in 2016 met € 921.957 zal
toenemen tot € 8.982.887 (onder voorbehoud). Duidelijk wordt dat het nieuwe objectieve verdeelmodel
nog niet stabiel is en nog niet voldoet aan uitgangspunten transparant, voorspelbaar en rechtvaardig.
De forse afname van het budget gebundelde uitkering in 2015 en vervolgens weer een forse toename
van het datzelfde budget in 2016 is niet te verklaren.
In reactie op de aangekondigde daling van het budget gebundelde uitkering 2015 heeft de raad met
offerte 32 in de Programmabegroting 2015 een incidenteel budget ad. € 300.000 beschikbaar gesteld
voor extra acties t.b.v. het verminderen van de instroom en het versnellen van de uitstroom uitkeringsgerechtigden. Deze extra middelen worden ingezet om de daaraan gerelateerde extra uitvoeringskosten te dekken.
Zo wordt op verschillende terreinen extra personeel wordt ingezet. Daardoor is het mogelijk nog
strenger aan de poort te controleren om de instroom te beperken, hetgeen al heeft geresulteerd in het
voorkomen van een aantal aanvragen. Het streven is om 25% van de ingediende aanvragen tegen te
houden. Ook wordt extra handhavingscapaciteit ingezet aan de poort.

Dit jaar zijn diverse extra projecten gestart om bijstandsklanten te activeren richting betaald werk. De
projecten variëren van sport en bewegen i.r.t. het vinden van werk tot het volgen van een opleiding
Logistiek niveau 2 aan ROC de Leigraaf. Zo is er ook het project ‘Schoon en Veilig’ dat samen met de
afdeling Ruimte is opgezet en uitgevoerd. Andere voorbeelden van projecten zijn de Werkontwikkelaar
en BEhout Werk. De eerste resultaten zijn merkbaar.
Dit najaar is gestart met het groepsgewijs benaderen van cliënten. Ook is extra ingezet op handhaving;
het klantenbestand wordt themagericht gecontroleerd. Verder heeft er een analyse plaatsgevonden op
het werkproces terugvordering & verhaal. Immers, met terugvorderen van ten onrechte verstrekte
uitkeringen worden uitkeringslasten verlaagd. De acties uit deze analyse worden op korte termijn
uitgewerkt en ingevoerd.
Tot slot is het project Competensys gestart; een nieuw diagnose- en matchingssysteem ter ondersteuning uitvoering Participatiewet. Met dit systeem ontstaat een goed inzicht in de competenties van
bijstandsgerechtigden op basis van een heldere diagnosestelling, uitmondend in trefzekere matching
van vacatures en cliënten met al doel uitstroom van bijstandsgerechtigden naar bij voorkeur regulier
werk
Mede als gevolg van de forse daling van het budget gebundelde uitkering en een stijging van het aantal
bijstandsgerechtigden wordt in 2015 een tekort op het budget bijstand levensonderhoud verwacht.
Vooralsnog is dit tekort als incidenteel aan te merken, omdat naar verwachting het budget gebundelde
uitkering 2016 weer fors zal stijgen.
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