Aan: gemeenteraad
Van: wethouder Huizinga
Onderwerp: Toezeggingen in beeldvormende raad van 2 juli 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. hij zorgt ervoor dat de onjuiste optelling van het verwachte aantal huishoudens in de
bijstand in de begroting gecorrigeerd wordt;
De onjuiste optelling is doorgegeven aan Laborijn. Laborijn corrigeert de optelling.
2. hij zoekt uit hoe het zit met de (terugkeer in de) IOAZ en rapporteert hierover aan de
raad;
De vraag was of de toename van IOAZ een gevolg kan zijn van het feit dat mensen vanuit
de bijstand eerst op weg geholpen worden uit een uitkering door ZZP’er te worden en
daarna weer terug komen om een beroep te doen op IOAZ.
Dit is niet aan de orde. Om in aanmerking te komen voor IOAZ moet iemand meer dan 10
jaar een bedrijf hebben gehad of zelfstandige zijn geweest. Het komt dus niet voor dat
iemand eerst bijstand had en daarna IOAZ.
De IOAZ is bedoeld als inkomensondersteuning van zelfstandigen die arbeidsongeschikt
zijn geworden en zelf niet voldoende middelen hebben om in hun inkomen te voorzien
(meestal komt dit omdat men onvoldoende verzekerd was en een zelfstandige kan geen
aanspraak maken op de WAO). Omdat het aantal zelfstandigen de laatste jaren is
gestegen in Nederland is de verwachting dat de IOAZ ook op zal lopen. Laborijn volgt de
landelijk voorspelde trend.
3. hij beantwoordt de vraag wat het betekent voor de dienstverlening en de overhead
dat het aantal medewerkers Laborijn per 1000 inwoners minder is geworden c.q. gaat
worden (van 159 naar 120 fte per 1000 inwoners).
In de begroting 2020 staat dat Laborijn 150 medewerkers heeft op 159.000 inwoners per
1000 inwoners dus 0,95 fte. Deze begroting is uitgegaan van volledige uittreding van de
gemeente Oude IJsselstreek. Na uittreding van de gemeente Oude IJsselstreek daalt het
aantal fte naar 120 maar ook het aantal inwoners dat Laborijn bedient (wordt 120.000).
De indicator zou daardoor op 1 fte per 1.000 inwoners komen. Dat is dus een kleine
stijging.
De indicator is een financiële maatstaf die ten opzichte van de landelijke gegevens iets
zegt over de (in-)efficiency van Laborijn ten opzichte van vergelijkbare organisaties.
Belangrijker graadmeter voor de kwaliteit van de dienstverlening is het aantal
medewerkers ten opzichte van het aantal inwoners (P-wet klanten / SW-medewerkers) die
door Laborijn bediend worden.

