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Geachte raads- en burgerleden,
Voor u ligt de jaarrapportage 2018 van de aantallen en ingezette middelen met
betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet (uitkeringen en minimaregelingen)
en de schuldhulpverlening in de gemeente Boekel. De uitvoering van deze
regelingen/voorzieningen heeft de gemeente sinds 1 januari 2017 uitbesteed aan de
gemeente Meierijstad middels een dienstverleningsovereenkomst. Inwoners van
Boekel kunnen aanvragen voor deze regelingen doen in Veghel.
Meierijstad heeft de cijfers over 2018 aangeleverd. Daarom worden ze nu aan u
gepresenteerd.
In hoofdstuk 1 van de jaarrapportage is uiteengezet hoe het uitkeringsbestand zich in
2018 heeft ontwikkeld ten opzichte van 2017 (vergelijking met eerdere jaren is niet
mogelijk omdat de gegevensverwerking toen anders was). Daarbij wordt ingegaan op
de instrumenten die we hebben ingezet (en nog steeds inzetten) om instroom in de
uitkering te verminderen en uitstroom te vergroten.
Belangrijkste conclusie is dat het uitkeringsbestand in 2018 is afgenomen ten opzichte
van 2017. Dit komt door een lagere instroom als gevolg van groei van de economie en
de werkgelegenheid. Daarbij draagt een goede poortwachtersfunctie in de uitvoering bij
aan een lage instroom. De uitstroom uit de uitkering is echter niet toegenomen ten
opzichte van 2017. Dit komt met name door ‘verzwaring’ van het bestand na invoering
van de Participatiewet in 2015. Toen zijn nieuwe doelgroepen ingestroomd die
voorheen in aanmerking kwamen voor een WSW-dienstverband of een Wajonguitkering. Zij hebben doorgaans een grote afstand tot de arbeidsmarkt en stromen niet
snel uit de uitkering.
In hoofdstuk 1 staat verder een weergave van het gebruik van de minimaregelingen en van
de schuldhulpverlening. De aanvragen schuldhulpverlening zijn licht afgenomen
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In hoofdstuk 2 vindt u een overzicht van de ingezette middelen in 2018 voor de uitkeringen
en de minimaregelingen. De inzet voor de schuldhulpverlening maakt onderdeel uit van de
dienstverleningsovereenkomst met Meierijstad, en is niet apart gespecificeerd.
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