¿

GEMEENTE

)

I-R-E

PvdA fractie Waalre
T.a.v. de heer Janpeter Hazelaar

Uw brief van

Uw kenmerk

Afdeling/Ambtenaar
O. Deeben

Ons kenmerk

Datum

20-06-2018
Onderwerp

Social impact bond
Artikel 39

þERzorDEir

- 5 Jultt|,ß

Geachte heer Hazelaar,
Naar aanleiding van uw mail van 20 juni 2018 heeft uw fractie aangegeven benieuwd
te zijn naar de nieuwe aanpak van de "social impact bond" (SIB) Verder heeft u de
volgende vragen gesteld.
1. Wij willen graag weten of deze ook mogelijkheden biedt voor onze gemeente
en wij zijn benieuwd of het mogelijk is om b¡j dit project van de gemeente
Veldhoven aan te sluiten.
2. Wat houdt het project precies in?

3.

4.
5.

Wat zijn de mogelijkheden en risico's voor de gemeente Waalre om bij dit
project aan te sluiten?
Zijn er al resultaten bekend?
Is dit project ook geschikt voor andere inwoners dan statushouders die
(langdurig) aangewezen zijn op een uitkering krachtens de participatiewet.

Inleiding (en tevens antwoord op vraag 2)
De SIB Veldhoven is een afgebakend project met een projectorganisatie die gevormd
wordt door de gemeente Veldhoven met een drietal partners. Als eerste een
particuliere investeerder die heeft gezorgd voor een rente dragende lening van 1.1

miljoen euro.
Daarnaast is er een partner die de instroom van kandidaten selecteert en als laatste
een regiegroep (onafhankelijke beoordeellaar) die als spin in het web functioneert.
De totale projectkosten voor Veldhoven bedragen 1.8 miljoen die door de gemeente
betaald moeten worden van de uitkeringskosten die in de toekomst bespaard gaan
worden. Het project in Veldhoven is specifiek gericht op statushouders en op een
grote werkgever in de gemeente Veldhoven.
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Beantwoording vragen

1.

Uit informatie van de gemeente Veldhoven blijkt dat het project aldaar tegen de
ondergrens is gestart met een bestand (instroom) van 70 personen (mogelijke
kandidaten) met als doel 20 personen te plaatsen op de arbeidsmarkt. Dit
betekent dat de doelgroep van 70 personen en hieruit 20 plaatsingen minimaal
nodig om een SIB te organiseren. Bij de plaatsing van 20 personen is de aanname
van de gemeente Veldhoven dat de investering wordt terugverdiend. Bij een
hogere plaatsing vanaf 20 ontstaat er een rendement.

2.
3.

4.
5.

Naast het gegeven dat Waalre niet meer kan aansluiten bij het SIB Veldhoven
(zie ook antwoord vraag 3) is het opstarten van een SIB, separaat voor Waalre
geen optie. Gelet op bovenstaande informatie biedt de SIB geen mogelijkheden
voor de gemeente Waalre op basis van het bestand statushouders van de
gemeente Waalre. Door deze te geringe schaal is de financiering van een SIB niet
dekkend te maken.
Zie hier de tekst die'i.$\'geformuleerd bij de inleiding.
Aansluitinçj" Ui¡' fret SIB project Veldhoven is niet mogelijk. Het project, de
organisatie, de afspraken tussen de partijen en financiering (en risico) is een
afgebakend geheel.
De huidige stand blijkens informatie van de gemeente Veldhoven is dat er 11
statushouders zijn geplaatst. De aanmelding voor de instroom en selectie is op 1
mei 2018 gesloten. Onbekend is hoeveel personen hieruit nog geplaatst kunnen
worden.
De SIB kan ingezet worden voor diverse doelgroepen. In Veldhoven is gekozen
voor de doelgroep statushouders maar er zijn gemeenten die kiezen voor andere
doelgroepen zoals bijvoorbeeld kwetsbare jongeren.

Het SIB Veldhoven en terugverdieneffect doordat er op de uitkering wordt bespaard,
zijn aannames die de werkelijkheid proberen te benaderen maar zijn geen zekerheid.
Hoelang blijft een persoon uit de uitkering? Uitstroom kan ook plaatsvinden op basis
van bestaande re-integratiemiddelen of hoog conjunctuur. Is het SIB effectief?
Dit zal hopelijk blijken uit de resultaten van het SIB Veldhoven. Bij een succes zullen
er in de toekomst wellicht nieuwe SIB's ontstaan waarbij Waalre op basis van de
samenwerking met Veldhoven kan kiezen om te gaan deelnemen.
Het college vertrouwt erop u hiermede voldoende geÏnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

emeester,

de secretaris,

drs. J.W. Brenninkmeijer
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