De gemeenteraad van Wijchen
17 3 3806 Werken en ondernemen
Informatienota
Analyse bestand Bijstand, IOAW en IOAZ, ontwikkelingen WW en financiële
ontwikkelingen BUIG 2017
Wijchen, 24 oktober 2017
Geachte leden van de raad,
Kernboodschap
De motie richt zich vooral op de daling van het bijstandsvolume. Het Werkbedrijf voert
voor Wijchen en de regiogemeenten alle werkgelegenheidsvraagstukken uit. Afgelopen
week hebben wij de halfjaarcijfers ontvangen. Over het “Wijchense” resultaat rapporteren
wij u afzonderlijk.
In bijgaande analyse geven wij u inzicht in het bestand van de bijstand, IOAW en IOAZ en
ontwikkelingen op het gebied van de WW. Bovendien willen wij u informeren over de
financiële ontwikkelingen op het gebied van de wet BUIG. Dit doen we aan de hand van
cijfers uit GWS, de benchmarkgegevens van DIVOSA, het CBS en het UWV. De informatie
uit deze analyse hebben we ook gebruikt voor het opstellen van de gemeentebegroting
2018.
Waarover wil je informeren?
De analyse (bijstand, IOAW en IOAZ) gaat in op het feitelijke bestand. Daarbij hebben wij
een vergelijking gemaakt met de voorgaande maanden. Een aantal thema’s lichten wij er
specifiek uit: volume, in- en uitstroom, bestandsopbouw, taakstelling huisvesting, WW en
de financiële ontwikkelingen m.b.t. de wet BUIG.
Aanleiding voor deze informatie
Ondanks het economisch herstel in Nederland stijgt het volume van het aantal
uitkeringsgerechtigden. Hiervan heeft het CBS in februari van dit jaar melding gemaakt.
De toename van het volume heeft voornamelijk te maken met de instroom van personen
met een niet-westerse migratieachtergrond in de bijstand. Wat betreft leeftijd zijn vooral
meer jongeren en ouderen in de bijstand terechtgekomen.
In de analyse gaan wij in op de specifiek Wijchense situatie. Hiermee geven invulling aan
de motie 17-1-6934.
Toelichting
Op grond van de resultaten in de analyse trekken we een aantal conclusies:


Uit de benchmark blijkt dat het Wijchense volume van alle regelingen (bijstand, IOAW,
IOAZ) structureel lager is dan die van de benchmarkgemeenten;
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De afgelopen maanden merken we een stagnatie van het bijstandsvolume op. Dit
komt voornamelijk door een verminderde taakstelling huisvesting statushouders en
daarmee verminderde instroom in de bijstand.



Het aantal max. WW-ers dat een beroep doet op de bijstand daalt als gevolg van
verbeterde economische situatie in Nederland.



Het Wijchense bestand vergrijst (mensen > 50 e.o.) en de uitkeringsduur (3 jaar of
langer in de uitkering) blijven toenemen;



Daling van het volume betekent een “besparing van gemiddeld € 14.000,- op basis
van een volledig jaar uitkering per uitkeringsgerechtigde.

Het vervolg
Deze analyse dient als aanvulling op de maandelijkse cijfers in de
managementrapportages. De uitkomsten ervan gebruiken we voor de te formuleren
beleidsuitgangspunten.
In het 1e kwartaal 2018 bieden we u opnieuw een analyse van het bestand bijstand, IOAW
en IOAZ aan.
De beleidsaanbeveling om meer mensen aan het werk te krijgen hebben wij vertaald in
ontwikkelopgaven die voortgekomen zijn uit de visienotitie. De plannen leggen wij ter
besluitvorming aan u voor. Wij streven er naar dit voor 1 januari 2018 gereed te hebben.
Aanbevelingen
Wij willen de analyse gebruiken voor de onderbouwing van een eventuele aanvraag van
een aanvullende (vangnet) uitkering bij het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Voorts gebruiken wij cijfers uit deze analyse voor het meer inzichtelijk maken van de
resultaten per beleidsdoelstelling (het optimaliseren van de resultaten van de
geformuleerde beleidsdoelstellingen).
Communicatie
De informatienota en de analyse brengen wij ter kennisname aan de cliëntenraad.
Bijlagen
1. Analyse bestand Bijstand, IOAW en IOAZ, ontwikkelingen WW en financiële
ontwikkelingen BUIG 2017;
2. Motie 17-1-6934.
Samenvatting
De analyse geeft inzicht in het volume van het aantal uitkeringsgerechtigden, de
bestandsopbouw, de ontwikkelingen m.b.t. de taakstelling huisvesting, de WW en de
financiële gevolgen. De voornaamste conclusies zijn:
a. Lichte daling van het volume door verminderde instroom van statushouders;
b. Toenemende vergrijzing van het bestand (leeftijd en uitkeringsduur).
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