
 

 

Van    : Wethouder Langeveld 

Datum   : 15 juni 2015 

Onderwerp  :  Beantwoording vragen plan van aanpak budgetproblematiek werk en  

   inkomen 

 

Tijdens uw beeldvormende vergadering van 11 juni 2015 hebben wij het plan van aanpak 

budgetproblematiek werk en inkomen besproken. Ik heb u toegezegd schriftelijk te reageren 

op de volgende vragen: 

 

1. De uitbreiding van de formatie voor handhaving en de kosten daarvan, en 

2. De kosten en opbrengsten van de stimuleringspremie voor personen die uitstromen 

naar werk.  

 

Conform het plan van aanpak verwachten wij de stimuleringspremie 10 keer in te zetten. Bij 

dit aantal bedragen de kosten €23.000,--.  

De opbrengsten worden bepaald door de periode van bijstandsonafhankelijkheid. Hoe eerder 

in 2015 de uitkeringsgerechtigde een baan vindt des te hoger de opbrengsten in dat jaar. Een 

voorbeeld ter illustratie: 

 

Op 1 augustus 2015 vindt de uitkeringsgerechtigde een baan en ontvangt hieruit inkomsten. Deze 

persoon woont samen en ontvangt tot 1 augustus 2015 een uitkering ter hoogte van €1372,621 

inclusief vakantietoeslag. De inkomsten uit arbeid bedragen meer dan de voor deze persoon geldende 

uitkering. Hierdoor hoeft deze persoon geen aanspraak meer te maken op de uitkering.  

 

Besparing op het BUIG budget in 2015       €  6863,10,-2 

Besparing op het BUIG budget bij 1 jaar uit de bijstand  €13.000,-3 

 

De kosten bedragen eenmalig de stimuleringspremie ter hoogte van maximaal €2.300,-- en 

worden gedekt vanuit het participatiebudget.   

 

Zoals aangegeven in het plan van aanpak budgetproblematiek werk en inkomen is de afdeling 

momenteel niet in staat is om alle binnengekomen fraudesignalen te onderzoeken, omdat de 

personele bezetting niet hierop is berekend. In een periode van 2 maanden hebben wij 7 

fraudesignalen ontvangen. Wij verwachten derhalve in 2015, gerekend vanaf juli 2015, 21 

signalen te moeten onderzoeken. Op basis van onze ervaring vraagt een dossier gemiddeld 

genomen 30 tot 36 uur. De personele inzet om deze signalen te onderzoeken schatten wij 

voorlopig op circa €45.000,--.  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Deze normen gelden per 1 januari 2015.  
2 De uitkering a €1372,62 vermenigvuldigd met 5  
3 In het plan van aanpak hebt u kunnen lezen dat gerekend wordt met een besparing ter hoogte van  

  €13.000 op jaarbasis.   


