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Beslisnota voor het College van B&W
Onderwerp: Divosa Verbeterscan n.a.v. motie kleine bijverdiensten
in de bijstand
Voorgesteld besluit
het College van B&W besluit:
1. De Divosa Verbeterscan uit te laten voeren;
2. De kosten van de Divosa verbeterscan ten laste te brengen van het budget BUIG;
3. Kennis te nemen van de Informatienota ‘motie kleine bijverdiensten in de
bijstand’.
4. De raad middels de Informatienota te informeren over het uitvoeren van de
Divosa Verbeterscan ter uitvoering van de motie.
Aanleiding
De gemeenteraad heeft op 17 juni 2021 een motie aangenomen. In de motie wordt het
college opgeroepen om:
• Binnen de WDW na te gaan welke gevolgen beleid heeft dat inspeelt op de
mogelijkheden om het switchen tussen uitkering en werk te vereenvoudigen;
• In overleg te gaan met de gemeentes in de regio of hier gezamenlijk beleid op
ontwikkeld kan worden;
• De raad te informeren over de resultaten van het onderzoek en de beleidsmatige
en financiële gevolgen.
We hebben een eerste verkenning gedaan naar de mogelijkheden om switchen tussen
uitkering en werk te vereenvoudigen. Hieruit blijkt dat er tal van opties zijn, maar dat
nader onderzoek nodig is om te bepalen welke opties het beste passen bij de WDW.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

17-06-2021

Motie 2160234 MGR Ontwerpbegroting 2022 – kleine bijverdiensten in
bijstand

Gewenst resultaat
Een verbeterplan met concrete opties om de stap van uitkering naar (parttime) werk en
vice versa te vereenvoudigen.
Argumenten
1.1
De Divosa Verbeterscan is een eerste stap in de uitvoering van de motie.
Uit een eerste verkenning blijkt dat er tal van opties zijn om het switchen tussen
uitkering en werk te vereenvoudigen. Om te weten welke opties het meest passend zijn
voor de WDW en wat de financiële consequenties hiervan zijn, moeten processen beter
doorgelicht worden. In de meerdaagse scan wordt een klantreis gemaakt van het
moment van aanvragen van de uitkering tot het vinden van een parttimebaan. Hierdoor

Pagina 1 van 3

Openbaar

Zaaknummer: 70014

kunnen we concreet aangeven met welke opties het switchen tussen uitkering en werk
binnen de WDW vereenvoudigd kan worden. Dit helpt bij het beantwoorden van het
eerste punt uit de motie. Tevens kan bij de Divosa Verbeterscan onderscheid gemaakt
worden tussen maatregelen die op lokaal niveau opgepakt kunnen worden, zaken die in
samenwerking met het WerkBedrijf opgepakt kunnen worden en aanbevelingen die
regionaal verder besproken kunnen worden. Op basis van de verbeterscan kunnen we
zowel lokaal aan de slag met quick wins, als regionaal het gevraagde overleg nader
voeren.
1.2

Binnen de WDW is er onvoldoende capaciteit om zelf verbeterpunten te
onderzoeken.
Er staat veel druk op de WDW. Het zou veel tijd en capaciteit kosten om de
geïnventariseerde opties zelf verder te onderzoeken en naast de gemeentelijke processen
te leggen. Door dit proces extern te beleggen, kost het minimale inzet van de betrokken
afdelingen (team beleid werk en inkomen, team inkomen en ondersteuning en de
backoffice).
1.3

De Divosa Verbeterscan neemt ervaringen van andere gemeenten mee en kan
onafhankelijk het klantperspectief meenemen
De experts die de scan uitvoeren, baseren het verbeterplan op ervaringen van andere
gemeenten. Zo hoeven we niet het wiel opnieuw uit te vinden. Daarnaast spreken zij met
een aantal bijstandsgerechtigden die parttime werken. Het ligt voor de hand dat deze
klanten meer open kunnen praten over hun ervaringen met een onafhankelijke partij. Dit
zorgt voor een completer beeld bij het bepalen van concrete verbeteropties.
Tegenargumenten en risico’s
1.1
Er zijn kosten verbonden aan de Divosa Verbeterscan.
De Divosa Verbeterscan kost € 3.750,00. Deze kosten hebben we niet voorzien in de
begroting. Er is echter voldoende budget om de scan te bekostigen uit de BUIGmiddelen. Daarnaast is er momenteel niet voldoende capaciteit om zelf nadere uitvoering
te geven aan de motie. De Divosa Verbeterscan helpt ons bij het uitvoeren van de motie
en geeft richting bij het bepalen van maatregelen om parttime werk te stimuleren en
(financiële) drempels weg te nemen.
Financiële gevolgen
De incidentele kosten ad € 3.750,00 brengen we ten laste van de BUIG middelen. De
Rijksbijdrage voor 2022 is weliswaar € 3 ton lager dan opgenomen in de begroting 2022.
Echter in de begroting hebben we rekening gehouden met 729 mensen in de bijstand
terwijl het werkelijke aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering ruim lager is:
687. Dat scheelt € 4 ton aan bijstandsuitgaven. Met dit lager aantal en de verminderde
rijksbijdrage hebben we toch voldoende budget in BUIG om de eenmalige kosten van
Divosa (€ 3.750,-) te bekostigen.
Communicatie
Niet van toepassing.
Inwonersparticipatie
Niet van toepassing.
Uitvoering of Vervolgstappen
1. We informeren de raad middels Informatienota over het uitvoeren van de scan en
het verwachtte tijdspad voor uitvoering van de scan en terugkoppeling over de
uitkomsten.
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2. We bespreken regionaal op welke manier het regionale proces meegenomen kan
worden in de Divosa Verbeterscan, zodat er een compleet beeld bestaat.
3. We laten de Divosa Verbeterscan uitvoeren.
4. Op basis van de scan bepalen we op welke manier we parttime werk kunnen
stimuleren en (financiële) drempels weg kunnen nemen.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Ja

Voorstel
1. De Divosa Verbeterscan uitvoeren.
2. Kennisnemen van de Informatienota ‘motie kleine bijverdiensten in de bijstand’.
3. De raad middels de Informatienota informeren over het uitvoeren van de Divosa
Verbeterscan ter uitvoering van de motie.
Advies
Raoul van Orsouw
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