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Inzet overschot participatiebudget 2012

Collegevoorstel
Inleiding
Het participatiebudget, dat sinds 1 januari 2009 bestaat, is bedoeld om de gemeentelijke middelen voor
re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie te ontschotten. U heeft 21 april 2009 besloten niet voor
ontschotting te kiezen, maar een vast bedrag aan de drie genoemde beleidsterreinen toe te rekenen. Vorig
jaar februari heeft u besloten voor het jaar 2011 hiervan af te wijken en een deel van het budget voor
inburgering te besteden aan schuldhulpverlening. Met dit voorstel wordt u verzocht in te stemmen met
eenzelfde werkwijze voor 2012.
Feitelijke informatie
Vanuit het participatiebudget mag 25% worden doorgeschoven naar een volgend jaar, de zogenaamde
meeneemregeling. Op het onderdeel inburgering kennen we ook over 2012 een overschot. Omdat er op het
vlak van inburgering nog voldoende middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van de inburgering in
2013, is er ruimte voor het financieren van andere kosten op het gebied van participatie.
Schulden werken altijd belemmerend voor de participatie van mensen. Het aanpakken hiervan is een
voorwaarde om de kans op werk te vergroten maar ook om te voorkomen dat mensen verder in de
problemen raken en naast de samenleving komen te staan.
Afweging
Het voorstel is om dit geld daarom in te zetten voor de schuldhulpverlening. Vanuit die gedachte is het
voorstel om alle kosten van de Kredietbank Nederland voor mensen met een WWB-uitkering - ongeacht of
zij een re-integratietraject volgen - ten laste te brengen van het overschot op inburgeringsgelden. Het gaat
hierbij om een bedrag van ongeveer € 73.000,00. Deze werkwijze is eind 2011 afgestemd en akkoord
bevonden door onze accountant. Er is geen reden waarom de accountant nu een ander standpunt zou
innemen.
Met dit voorstel komt het overschot op het onderdeel inburgering ten goede aan de doelgroep waarvoor het
participatiebudget is bestemd. Deze besteding voldoet aan de criteria van het participatiebudget en kan
volledig worden onderbouwd.
Inzet van Middelen
Bij het afsluiten van het jaar 2012 is gebleken dat de voor inburgering beschikbare middelen niet volledig
benut zijn. Omdat het participatiebudget breed ingezet mag worden en het mogelijk is om te schuiven, is
gekeken naar de mogelijkheden om het geld (circa € 40.000,00) in te zetten voor andere, toegestane,
doelen. Op de nu voorgestelde manier is het mogelijk om een bedrag van € 73.000,00 van de kosten van
schuldhulpverlening in de verantwoording aan het rijk mee te nemen. Hierdoor ontstaat een positief effect
van ongeveer € 70.000,00 op de kosten voor schuldhulpverlening dat ten gunste komt van het resultaat
2012.
Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 26 februari 2013
besloten:
in te stemmen met het voorstel om € 73.000,00 van de kosten van schuldhulpverlening 2012 ten laste te
brengen van het participatiebudget 2012, onderdeel inburgering.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven
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