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Geachte raads- en burgerleden,
Voor u ligt het jaarverslag 2020 Participatiewet, minimaregelingen en schuldhulpverlening. Dit verslag
gaat over de aantallen en ingezette middelen van deze regelingen. De uitvoering van deze
regelingen/voorzieningen is sinds 1 januari 2017 uitbesteed aan de gemeente Meierijstad middels een
dienstverleningsovereenkomst (DVO).
In hoofdstuk 1 is uiteengezet hoe het uitkeringsbestand zich in 2020 ten opzichte van 2019 heeft
ontwikkeld. We laten de in- en uitstroom zien en gaan in op een aantal instrumenten die we inzetten om
onze klanten naar werk te begeleiden. Ook gaan we in op de Tijdelijke ondersteuning zelfstanding
ondernemers (Tozo), die in 2020 is uitgevoerd.
Ten opzichte van 2019 is het totale uitkeringsbestand in 2020 gestegen met 5,4%. Voor Boekel betekent
dit een toename van 5 uitkeringen, van 93 naar 98 uitkeringen.
In deze cijfers is in de totalen ook het klantenbestand van Huize Padua meegenomen. Hierdoor is
bijvoorbeeld het aandeel alleenstaande fors hoger dan de doelgroep alleenstaande ouder of gehuwden.
Voor toekomstige verslagen willen we deze groep apart vermelden.
Het aantal ingediende aanvragen is in 2020 met 31% toegenomen, van 16 in 2019 naar 21 in 2020.
De stijgingen in aantal uitkeringen en aanvragen zit hem voornamelijk in de Participatiewet uitkeringen.
Een algemene analyse van deze cijfers is dat de sinds 2018 ingezette daling van het bestand vanaf begin
2020 tot stilstand is gekomen. Vanaf medio maart is er weer sprake van een stijging. De toename van het
aantal nieuwe aanvragen, door Corona, is echter achtergebleven bij de verwachtingen. Veel werklozen
hebben eerst recht op een WW-uitkering. Ook hebben werkgevers het personeel nog in dienst kunnen
houden vanwege het (telkens) verlengde steunpakket van de overheid.
In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de ingezette middelen voor de Participatiewet en
minimaregelingen. We laten de ontwikkelingen in het Buig- en Participatiebudget zien en de kosten die
gemaakt zijn voor de minimaregelingen en de Tozo.
In 2020 hadden we geen tekort op de BUIG wel was het positieve resultaat (7%) iets lager dan in 2019
(8,6%). Het positieve resultaat op de BUIG in 2020 was € 88.503.
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De aantallen en uitgaven op de loonkostensubsidie (LKS) zijn in 2020 ook toegenomen. Dit betekent dat
er steeds meer mensen met een arbeidshandicap met loonkostensubsidie aan het werk zijn.
Ten opzichte van 2019 zijn in 2020 ook de uitgaven op de minimaregelingen toegenomen. In totaal is er
€ 28.235 meer uitgegeven. Met name kosten bewindvoering is nog steeds een grote en stijgende
kostenpost.
Net zoals in 2019 hadden we in 2020 een overschot op het re-integratiebudget. Het toegekende budget
was ook hoger dan in 2019. De lockdown begin 2020 is van invloed geweest op het aantal gevoerde
gesprekken en de inzet en voortgang van trajecten. We zien naar het einde van het aar dat er weer meer
trajecten in zijn gezet.
Tenslotte is in hoofdstuk 3 een overzicht opgenomen waar we in 2021 beleidsmatig mee aan de slag
gaan. Dit zijn onderwerpen als de Nieuwe wet inburgering, het mobiliteitscentrum, PIM Werkt, de nieuwe
Wet schuldhulpverlening en Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD).
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