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Geachte mevrouw Klijnsma, 

 

Jaarlijks ontvangen wij een gebundelde uitkering (BUIG) om daarmee de uitkeringen in het 

kader van de Participatiewet te financieren.  Op basis van het ontvangen voorlopig budget en 

onze prognoses voorzien wij in het jaar 2015 een tekort op dit BUIG-budget.  

  

Doetinchem maakt deelt uit van de arbeidsmarktregio Achterhoek. De situatie op de 

arbeidsmarkt in de Achterhoek zorgt voor een toenemend beroep op bijstand. Tegelijkertijd 

constateren we dat uitstroom naar werk achterblijft. Als gevolg hiervan nemen onze uitgaven 

sterk toe in relatie tot het ontvangen budget.  

 

Wij nemen onze  verantwoordelijkheid om de budgetten effectief en efficiënt in te zetten zeer 

serieus. Wij investeren blijvend in de doorontwikkeling van de regionale 

werkgeversdienstverlening. En voortdurend onderzoeken wij de mogelijkheden om onze 

werkzoekenden nog beter te ondersteunen naar werk.  

 

Wij hebben ten aanzien van de in dit jaar ontstane tekorten daarom een ‘’plan van aanpak 

budgetproblematiek werk en inkomen’’ opgesteld. In dit plan zijn de tekorten inzichtelijk 

gemaakt en zijn maatregelen voorgesteld aan de gemeenteraad. De maatregelen hebben 

betrekking op drie belangrijke beleidsterreinen, te weten: instroom, uitstroom en handhaving. 

Naar verwachting zullen de maatregelen een positief effect hebben op het budget.  

Het plan van aanpak sorteert gelijktijdig voor op een eventuele aanvraag op de 

vangnetuitkering in 2016.  

 

Het plan van aanpak hebben wij ook besproken met de gemeenteraad. Tijdens deze 

vergadering heeft de gemeenteraad in ruime meerderheid een motie aangenomen. In deze 

motie constateert onze raad onder andere: 

 dat de crisis een belangrijke oorzaak is van de toename van het aantal werkzoekenden 

 veel werkzoekenden na de duur van de WW nog geen nieuw werk hebben gevonden en 

daarom een beroep moeten doen op bijstand 

 het tekort op het budget dus vooral ontstaat door factoren die buiten de directe 

invloedssfeer van de gemeente liggen. 
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Mede gelet op de motie van de gemeenteraad van Doetinchem, vraagt het college van B&W 

van Doetinchem nadrukkelijk uw aandacht voor de afnemende budgetten voor de uitvoering 

van de Participatiewet. Het college dringt er op aan om extra middelen in te zetten om de 

tekorten op de bijstandsbudgetten te verkleinen. 

 

 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

 

 

 

 

secretaris        burgemeester 

 

 

cc 

 

Griffie en raadsleden Doetinchem, 

 

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 

 

Milad Lahdo, beleidsmedewerker werk en inkomen. 

 

 

 


