Sector/stafafdeling:

Samenafdeling/afdeling Beleid

Portefeuillehouder:

Wethouder Van Ravenhorst

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

samenleving d.d. 26 november 2018

de Raad

--

Onderwerp:
Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) monitor

Samenvatting
In de WIZ-monitor worden cijfers op het gebied van de Participatiewet en het minimabeleid
gepresenteerd en geduid over de periode januari tot en met juni 2018. De informatie heeft
betrekking op de ontwikkelingen ten aanzien het verstrekte aantal uitkeringen en de opbouw van
het bijstandsbestand (leeftijd, geslacht, duur) in 2018. De monitor bevat ook gegevens over de
in- en uitstroom en de re-integratie. Tevens is informatie van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) opgenomen, zodat de cijfers in perspectief worden geplaatst. De cijfers van het
CBS geven een ontwikkeling over langere termijn weer en biedt de mogelijkheid te vergelijken
met gemeenten in de regio.
De ontwikkelingen en inspanningen op het gebied van re-integratie worden in de commissie
toegelicht door de directeur van het werkbedrijf Voorne-Putten Werkt. Het werkbedrijf draagt
zorg voor uitvoering van de re-integratie taak van de gemeente Brielle.

Gevraagde beslissing commissie:
1. Kennis nemen van de WIZ monitor.

Gevraagde beslissing Raad:
1.

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) monitor

1.

Inleiding
Elk half jaar vindt er middels de WIZ monitor een presentatie van gegevens plaats
die het mogelijk maakt een beeld te krijgen van de ontwikkelingen op het gebied
van de Participatiewet en het minimabeleid. Deze gegevens zijn van belang om
een beeld te krijgen van de stand van zaken, de ontwikkelingen op langere termijn
en hoe de gemeente Brielle zich verhoud tot de omringende gemeenten.
In algemene zin kan worden gesteld dat er na een periode van een stijging van het
aantal uitkeringsgerechtigden eind 2016 een kentering heeft plaatsgevonden en
dat de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden doorzet. Brielle heeft in
vergelijking met het landelijk gemiddelde al 7 jaar minder uitkeringsgerechtigden.
Op 30 oktober 2018 waren er 215 uitkeringsgerechtigden. Maandenlang waren er
gemiddeld 230 uitkeringsgerechtigden, maar vanaf 1 september 2018 is er een
daling ingezet.
Ten aanzien van de ontwikkelingen in het bijstandsbestand valt op dat het aantal
jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering in 2018 is gedaald van 25 naar 21,
een daling van 16%.
Omdat cijfers alleen niet een verhaal kunnen vertellen zullen de ontwikkelingen en
inspanningen op het gebied van re-integratie in de commissie worden toegelicht
door de directeur

van het werkbedrijf Voorne-Putten Werkt. Het werkbedrijf

draagt zorg voor uitvoering van de re-integratie taak van de gemeente Brielle.
Aandachtspunten daarbij zijn:
1. Aantal ontheffingen arbeidsplicht (50).
2. Aantal uitkeringsgerechtigden met een buitenlandse nationaliteit (51
statushouders).
3. Het zgn. granieten bestand (54% al lang in de bijstand)
2.

Beoogd effect
Het college en de commissie een beeld geven van de ontwikkelingen ten aanzien
van het aantal verstrekte uitkeringen, de opbouw van het bijstandsbestand
(leeftijd,

geslacht,

duur),

de

in-

en

uitstroom,

de

re-integratie

en

het

minimabeleid. De langere termijn en een vergelijking met gemeenten in de regio.
3.

Argumenten
Niet van toepassing

4.

Draagvlak en risico’s
Niet van toepassing

5.

Aanpak / uitvoering
Niet van toepassing

6.

Communicatie
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De commissie Samenleving wordt geïnformeerd. Tevens wordt een presentatie
gegeven over de ontwikkelingen op het gebied van werk/re-integratie.
7.

Kosten, baten en dekking
Niet van toepassing

Bijlage(n):




WIZ monitor

bijlagen meezenden
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