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Analyse op hoofdlijnen: Maximaal Meedoen
MAXIMAAL MEEDOEN
Uitkeringen levensonderhoud
Algemeen kan worden gesteld dat het aantal aanvragen cq. toekenningen uitkeringen levensonderhoud jaarlijks wisselt en mede afhankelijk is van
de economische en de plaatselijke situatie op enig
moment. Hierdoor zijn de uitgaven en de inkomsten op dit product door de jaren heen aan schommeling onderhevig. Eventuele voor- of nadelen
komen ten laste van de exploitatie.
Ondanks de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente Uden (van 550 cliënten
in 2012 naar 604 cliënten in 2013) is er in 2013
macro bezien door de gemeente Uden gemiddeld minder aan bijstandsuitkeringen verstrekt
dan landelijk geraamd. Op basis van deze macroschattingen van het CBS is de rijksbijdrage (Buig
2013) op 27 september 2013 door het Ministerie
van SZW voor de gemeente Uden ten op zichte van
de eerdere voorlopige toekenning met € 785.000
naar boven bijgesteld. Al eerder bij de 2de financiële afwijkingenrapportage 2013 is een incidenteel
voordeel van € 135.000 gemeld. Bij het opmaken
van de jaarrekening 2013 kan het eerder gemelde
voordeel met nog eens € 380.000 worden verhoogd (incidenteel).

€ 1.257.416 V
€ 380.000 V

Minimabeleid (activiteitenfonds en langdurigheidstoeslag).
Het aantal aanvragen voor activiteitenfonds en
langdurigheidstoeslag is ook in 2013 weer verder
toegenomen. Van resp. 903 en 479 aanvragen in
2012 naar resp. 985 en 520 aanvragen in 2013.
Deze stijging is voornamelijk toe te kennen aan
de toename van de doelgroep a.g.v. de recessie,
alsook door de effecten van het versterkte armoedebeleid "Maximaal Meedoen". Daarnaast
is de regeling en de hoogte van de vergoeding in
de afgelopen jaren gewijzigd, zonder daarbij de
bijbehorende budgetten voldoende aan te passen.
Bij de 2de financiële afwijkingenrapportage 2013
was al een nadeel van € 115.000 gemeld. Dit nadeel kan nu bij het opmaken van de jaarrekening
2013 met nog eens € 48.000 worden verhoogd.
Deze overschrijding is structureel i.g.v. wijzigingen
van de regeling, het verhogen van de vergoeding
en effecten armoedebeleid, maar incidenteel als
gevolg van de extra aanvragen a.g.v. de economische situatie.

€ -48.000 N
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Bijzondere bijstand
Evenals bij het minimabeleid (activiteitenfonds en
langdurigheidstoeslag) is ook het aantal aanvragen bijzondere bijstand in 2013 verder toegenomen. Van de 869 aanvragen in 2012, naar 919
aanvragen bijzondere bijstand in 2013. De aard
en de omvang van de aanvragen is jaarlijks aan
schommelingen onderhevig, omdat het hier gaat
om individueel maatwerk. Het grootste deel van
de huidige stijging kan worden toegerekend aan
de huidige economische ontwikkelingen, alsook
aan de effecten van het versterkte armoede-beleid
"Maximaal Meedoen". Bij de 2de financiële afwijkingenrapportage was een nadeel van € 20.000
gemeld. Bij het opmaken van de jaarrekening 2013
kan dit nadeel met € 35.000 worden verhoogd.
Deze overschrijding is structureel i.g.v. effecten
armoedebeleid, etc., maar ook incidenteel als gevolg van de extra aanvragen a.g.v. de economische
situatie.

€ -35.000 N

Europees Sociaal Fonds (ESF)
Evenals in voorgaande jaren is ook in 2013 aan
de gemeente Uden een bijdrage uit het Europees
Sociaal Fonds (ESF) voor het doelgroepen-project
toegekend. De uitgaven voor het project bedroegen in 2013 € 140.000 en worden volledig door de
te ontvangen ESF-subsidie gedekt. Dit project was
niet als zodanig begroot.

€- V

€- V

Sociale Werkvoorziening
De Wet sociale werkvoorziening voorziet in stimuleringsuitkering begeleid werken. Aangezien
aan de voorwaarden is voldaan, is op basis van de
ingediende verantwoording 2011 door het Ministerie van Sociale Zaken aan de gemeente Uden
deze bonus toegekend, waarbij bestuurlijk is
afgesproken deze in het kader van de Wsw wordt
ingezet. Conform bestaand beleid is de bonus ad.
€ 71.000 doorbetaald aan het Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant. Gezien het tijdstip van
ontvangst van de toekenning was deze bonus nog
niet in de begroting van de gemeente Uden opgenomen.
Voorzieningen voor gehandicapten
In 2013 is een werkgroep van start gegaan met
als opdracht voorstellen voor te bereiden welke
ertoe leiden dat de tekorten op de Wmo budgetten
individueel worden teruggedrongen en zo mogelijk
worden omgezet in overschotten ter voorbereiding
op de komende transities. Dit heeft een positief
resultaat opgeleverd.
Overigens geldt dat het aantal aanvragen individuele voorzieningen en het soort aanvragen jaarlijks
wisseld. Hierdoor zijn de uitgaven en inkomsten
over de jaren aan schommelingen onderhevig.
Eventuele voor- en/of nadelen worden in de exploitatie verrekend.

€ 1.013.000 V
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Algemeen kun je stellen dat mede door de nieuwe
werkwijze (het zelf indiceren vanuit de kantelingsgedachte) in opmaat naar de nieuwe Wmo, het
nadeel van de afgelopen jaren is omgeslagen in
een voordeel.
Daar waar de wet dat toestaat is een eigen bijdrage ingevoerd, waardoor naast meer inkomsten
voor de gemeente er ook minder uitgaven zijn; in
een beperkt aantal gevallen worden voorzieningen
door het nieuwe beleid ingeleverd.
Het overschot op de individuele voorzieningen
Wmo bedraagt € 693.000 (vooralsnog incidenteel).
Belangrijke oorzaak is te vinden in het aanbestedingsvoordeel hulpmiddelen door schaalvergroting
(regionaal). De oplaadvergoeding is beëindigd en
er zijn in 2013 geen aanvragen ingediend voor
woningaanpassing ADL of intergrale toegankelijkheid.
Het overschot op de Wmo Hbh bedraagt € 320.000
en is eveneens als incidenteel te bestempelen.
Naast de nieuwe werkwijze van indiceren is het
voordeel met name toe te rekenen aan de gewijzigde toekenning van hulp (in uren i.p.v. in klasse).
Diverse kleinere afwijkingen per saldo

€ 23.334 V

ANALYSE OP HOOFDLIJNEN: MAXIMAAL MEEDOEN

