
                                                                                                                                                                         
 

 
Postadres 

Postbus 236 
7000 AE Doetinchem 
 
Bezoekadres 
Terborgseweg 106/110 
7005 BC Doetinchem 
 
t (0314) 654 654 
e contact@laborijn.nl 
www.laborijn.nl 

 

 
 
 
 
 
 
Aan de gemeenteraden van de gemeenten Aalten, Doetinchem, 
Montferland en Oude IJsselstreek 

 
Doetinchem, 24 februari 2020 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Hierbij bieden wij u de kadernota 2021 tot en met 2024 aan van de 
gemeenschappelijke regeling Laborijn. Deze nota bevat de algemene 
financiële en beleidsmatige kaders voor de periode 2021 tot en met 2024. 
 
De jaarlijkse gang van zaken is dat in de kadernota de trends en 
ontwikkelingen worden aangegeven, die gebruikt gaan worden bij het 
opstellen van de ontwerpbegroting en meerjarenraming. De gemeenten 
krijgen deze ter kennisname. De begroting zelf wordt, voordat het Algemeen 
Bestuur deze vast stelt, door het Dagelijks Bestuur voor zienswijze voorgelegd 
aan de gemeenteraden. Ook voor begrotingswijzigingen, waarbij de 
gemeentelijke bijdragen veranderen en het budgetrecht van de raden dus aan 
de orde is, wordt deze procedure gevolgd.  
 
Gedurende het jaar worden de gemeenten door middel van de 
kwartaalrapportages geïnformeerd over de resultaten en afwijkingen in het 
lopende jaar en nadat het boekjaar wordt afgesloten wordt ook de voorlopige 
jaarrekening aan de gemeenten verstuurd, voordat deze in het Algemeen 
Bestuur wordt vastgesteld.   
 
In 2019 heeft de gemeente Oude IJsselstreek definitief besloten uit te treden 
uit de gemeenschappelijke Regeling Laborijn. Dit besluit heeft veel gevolgen 
voor de omvang en de financiën van de organisatie in 2020 en 2021. Wij 
trachten de uittreding van gemeente Oude IJsselstreek zoveel als mogelijk te 
verwerken in de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022 tot en met 
2024. 
 
Namens het Dagelijks Bestuur, 
 
 
 
J-H. Janssen, 
Secretaris 
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1. Inleiding  
 

Voor u ligt de kadernota voor de jaren 2021 tot en met 2024. De kadernota is, net als de 
begroting en jaarrekening, één van de documenten die wij u jaarlijks voorleggen.  

Het doel van de kadernota is tweeledig: het weergeven van de beleidsmatige en financiële 
kaders en het geven van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen alvorens de 
begroting 2021 en meerjarenraming 2022 tot en met 2024 worden opgemaakt.  

Voor de basisbegroting stellen wij voor om de uitvoeringslasten 2021 en de overige posten in 
lijn te houden met het meerjarenkader zoals dat nu is vastgelegd. Er zijn daarnaast een 
aantal ontwikkelingen beschreven die kunnen leiden tot een aanpassing in de begroting. Tot 
slot zal het besluit dat in december 2019 door het college van Oude IJsselstreek genomen is 
met betrekking tot uittreding in de conceptbegroting 2021 verwerkt moeten worden.  

De landelijke verwachting is dat het aantal mensen dat afhankelijk is van de bijstand vanaf 
2020 gaat stijgen en daar sluiten wij met onze uitgangspunten bij aan. De beoogde effecten 
van het plan van aanpak nemen we uiteraard mee bij het opstellen van de begroting 2020. 

Wij verwerken deze structurele effecten in de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-
2024.  

 

Doetinchem, december 2019 

J.H. Janssen 

Waarnemend Algemeen Directeur  
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2. Uitgangspunten 
 

Bij het opstellen van de begroting 2021 en meerjarenraming 2022 - 2024 hanteren wij de 

volgende uitgangspunten: 

 

 de bijdrage van de deelnemende gemeenten neemt niet méér toe dan in de 
oorspronkelijke begroting 2020 en de meerjarenraming was opgenomen met uitzondering 
van reguliere loon- prijsstijgingen en niet beïnvloedbare ontwikkelingen; 

 de ambitie om klanten volledig te laten uitstromen uit de bijstand blijft in 2021 
onverminderd hoog; 

 het aantal mensen met een IOAW-uitkering neemt vanaf 2021 af; 
 het aantal mensen dat een beroep doet op de IOAZ neemt vanaf 2021 toe; 

 de verwachte toekomstige te ontvangen BUIG-budgetten in deze begroting zijn 

gebaseerd op de toename van het macrobudget die in de Miljoenennota is 

gepresenteerd. Die toename van het macrobudget is gebaseerd op de verwachte extra 

instroom van mensen die voorheen gebruik maakten van andere regelingen zoals de 

Wsw en de Wajong; 

 het streven is dat 80% van de Wsw’ers extern werkt (gedetacheerd of middels Begeleid 

werken); 

 het totaal aantal Wsw’ers neemt naar verwachting af met circa 2% in 2021, met 3% in 

2022 en met 5% in 2023; 

 de instroom Wsw is ingeschat op 5 fte per jaar. De instroom is enkel mogelijk door 

mensen die nog een ‘oude’ Wsw-indicatie hebben. Daarnaast is het aantal Wsw’ers dat 

uitstroomt met een andere reden dan pensionering ook geschat op 5 fte per jaar; 

 de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 is opgesteld conform het Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 
 

3. Ontwikkeling beleid 
 

3.1 Ontwikkelingen in de rijksbegroting Ministerie Szw 
 
In de rijksbegroting 2020 van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid staan 
enkele beleidsontwikkelingen genoemd. Hieronder worden deze weergegeven: 

Het kabinet versterkt de handhaving op drie manieren: door slimmer te werken, door 
een internationaal gelijk speelveld te creëren en door fors te investeren in de Inspectie 
SZW.  

Het versterken van de handhaving doet het kabinet samen met UWV, SVB, gemeenten en 
de inspectie SZW. Via het fraudeberaad wordt kennis gedeeld en aanpakken op elkaar 
afgestemd, want fraudefenomenen gaan verder dan alleen de sociale zekerheid en de 
nationale grenzen. De handhavingspraktijk van de Inspectie SZW wijst dat uit want die 
bestrijkt naast de opsporing van georganiseerde fraude met socialezekerheidsregelingen 
tevens de (bestuursrechtelijke) handhaving op veilig, gezond en eerlijk werken. Slimmer 
werken betekent dat we heel gericht handhaven en meer data delen, ook op Europees 
niveau, en gebruik maken van gedragswetenschappelijke inzichten. We creëren een 
internationaal gelijk speelveld voor bedrijven en werknemers om te voorkomen dat op 
arbeidsvoorwaarden wordt geconcurreerd. We verwachten dat de nieuw opgerichte 
Europese Arbeidsautoriteit (ELA) bijdraagt aan de aanpak van grensoverschrijdende fraude 
en misbruik op sociaal terrein. Met ELA bundelen we kennis en inzichten van de nationale 
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inspecties en uitvoeringsinstellingen. Het kabinet investeert fors in de Inspectie SZW om de 
taken te versterken op gebied van handhaving en fraudebestrijding. Deze middelen zijn met 
name bedoeld voor de bevordering van een eerlijke arbeidsmarkt en de bevordering van 
gezond en veilig werken. Het kabinet wil voorkomen dat mensen met een bijstandsuitkering 
die vermogen verzwijgen en daarvoor zijn beboet direct weer een uitkering kunnen krijgen. 
Een wet hierover is in voorbereiding. 

Wijzigingen in financieringssystematiek Bbz 2004 

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de financieringssystematiek van het Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) vernieuwd. Onderdeel van deze vernieuwing is 
dat de levensvatbaarheidsonderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van het Bbz 2004 
niet meer worden bekostigd via een specifieke uitkering, maar via het gemeentefonds. De 
middelen voor de levensvatbaarheidsonderzoeken zijn in deze circulaire op basis van de 
door het Rijk te vergoeden uitgaven over het jaar 2018 toegevoegd aan het gemeentefonds. 

De wijzigingen hebben ingrijpende gevolgen voor de uitvoering van het Bbz, zowel financieel 
als beleidsmatig. Door een nieuwe financieringssystematiek ontstaat een groter financieel 
risico bij de uitvoering van het Bbz. Een risico dat bij een teruglopen van de economie steeds 
groter zal worden. 

De financiële ontwikkelingen zijn in 3 stromen weer te geven: 

- de middelen voor levensonderhoud van gevestigde, oudere en beëindigende 
zelfstandigen worden toegevoegd aan het BUIG budget;  

- de financiering van de kapitaalverstrekking aan zelfstandigen wordt vernieuwd;  
- de middelen voor de levensvatbaarheidsonderzoeken worden toegevoegd aan het 

gemeentefonds.  
 
Financiering van Bbz-uitkeringen voor levensonderhoud  
Verstrekte Bbz-uitkeringen voor levensonderhoud zijn tot op heden bij het ministerie van 
SZW voor 75% declarabel. Met ingang van 1 januari 2020 worden deze middelen voor de 
gevestigde, oudere en beëindigende zelfstandigen toegevoegd aan het BUIG budget, 
evenals de bescheiden kredieten aan oudere en marginale zelfstandigen (de middelen voor 
levensonderhoud van beginnende zelfstandigen maken al langer onderdeel uit van het BUIG 
budget). Het gevolg is dat er één gebundelde uitkering ontstaat voor de uitkeringen 
levensonderhoud Bbz.  
Dit betekent dat het stelsel wordt gewijzigd van financiering op basis van historische uitgaven 
naar financiering op basis van (grotendeels) objectieve factoren. Dit kan gepaard gaan met 
herverdeeleffecten. Het kwantitatieve effect hiervan is volgens het ministerie echter niet te 
meten. Daartegenover staat dat de uitgaven voor Bbz levensonderhoud ook onderdeel gaan 
uit maken van het vergoedingssysteem van de vangnetregeling.  
 
Financiering van de Bbz-kapitaalverstrekking  
De met ingang van 1 januari 2020 geldende financieringssystematiek verplaatst ook het 
financiële risico van het verstrekken van Bbz-kapitaal in belangrijke mate van de centrale 
overheid naar de gemeentelijke uitvoering.  
In het jaar volgend op de feitelijke Bbz-kapitaalverstrekking ontvangt Laborijn 100% 
financiering vanuit het ministerie. Dit betekent dat de kapitaalverstrekking één jaar volledig 
moet worden voorgefinancierd. In de daaropvolgende vijf jaren wordt door het ministerie 75% 
van de financiering teruggevorderd van Laborijn. Dit gaat in vijf jaarlijkse stappen van 
achtereenvolgens 20%, 20%, 15%, 10% en 10%. Per saldo kan Laborijn uiteindelijk 25% van 
het verstrekte Bbz-bedrijfskapitaal zelf houden aangevuld met de rentevergoeding van 8% 
over de looptijd. Voor de bekostiging van de overige 75% zal de gemeente de door de 
schuldenaar betaalde aflossing en rente moeten gebruiken. Wordt het bedrijfskrediet niet, of 
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niet gelijk aan de vijf jaarlijkse stappen, terugbetaald, dan komt dit voor risico van Laborijn. 
Hieruit kan een aanvullend beroep op liquiditeiten ontstaan. 
Gemeenten die samenwerken in een gemeenschappelijke regeling worden onder de nieuwe 
regeling niet langer, zoals in het huidige systeem, één jaar later gefinancierd dan andere 
gemeenten. 
 
Financiering van de levensvatbaarheidsonderzoeken 
Per januari 2020 worden de middelen voor de levensvatbaarheidsonderzoeken toegevoegd 
aan het gemeentefonds. De verplichtingen binnen de uitvoering van het Bbz verschuiven 
naar bevoegdheden.  
De huidige regeling Administratieve Uitvoeringsvoorschriften Bbz bevat regels ten aanzien 
van de uitvoering van heronderzoeken, beëindigingsonderzoeken en 
debiteurenonderzoeken. In verband met de gewenste deregulering wordt deze regeling 
ingetrokken. Dit sluit aan bij het intrekken van de regeling financiering en verantwoording 
IOAW, IOAZ en Bbz. Deze blijft enkel nog van toepassing op de financiële afwikkeling van 
de uitkeringen Bbz voor de uitvoeringsjaren tot en met 2019.  
 
Beperking instroom oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf 
De Bbz-ouderenregeling wordt met ingang van 1 januari 2020 afgebouwd. Op grond van de 
regeling kunnen oudere zelfstandigen vanaf 55 jaar hun niet-levensvatbare bedrijf 
voortzetten met een inkomensaanvulling tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Per 1 
januari 2020 is een dergelijke aanvraag alleen nog mogelijk voor zelfstandigen geboren vóór 
1 januari 1960 (op 31 december 2019, 60 jaar of ouder).  
De omvang van deze groep zelfstandigen is gering. Per jaar worden ongeveer 2 nieuwe 
aanvragen voor de huidige ouderenregeling ingediend. 
 
Wijziging van het terugvordering – en invorderingsbeleid 
Per januari 2020 valt de grondslag voor terugvordering van Bbz uitkeringen levensonderhoud 
en Bbz bedrijfskredieten onder de Participatiewet en niet langer onder het Bbz. 
Terugvordering wordt hiermee grotendeels een bevoegdheid waarvoor door Laborijn beleid 
moet worden geformuleerd.  
 
De Wet inburgering gaat  veranderen  
De minister van SZW heeft op 2 juli 2018 de brief ‘Hoofdlijnen veranderopgave Inburgering’ 
aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief worden de plannen voor een nieuw 
inburgeringsstelsel gepresenteerd. In dit nieuwe stelsel krijgt de gemeente een belangrijke 
positie, met meer regie over de uitvoering van de inburgering. Tijdens het Algemeen Overleg 
Inburgering en Integratie van 4 juli jl. bleek dat de voorgestelde plannen op groot draagvlak 
onder stakeholders en politiek kunnen rekenen.  

Om het einddoel ‘iedereen doet mee, liefst via betaald werk’ te bewerkstelligen richten de 
plannen uit de brief zich onder andere op meer regie van gemeenten, door het inkopen van 
lessen en het afnemen van een brede intake bij inburgeringsplichtigen. Daarnaast krijgen 
gemeenten de mogelijkheid om inburgering beter te verknopen met andere beleidsterreinen 
binnen het sociale domein, zoals de Participatiewet. Andere aspecten van het nieuwe stelsel 
zijn de verhoging van de taaleis naar B1, het onderscheid tussen drie verschillende 
leerroutes, het opstellen van een persoonlijk plan (het PIP, Plan Inburgering en Participatie) 
en het aanbieden van een ontzorgend stelsel aan inburgeraars indien nodig in de eerste 
periode.  

In 2021 wordt de nieuwe Wet Inburgering ingevoerd. Fundamenteel verschil daarin is dat de 
regie op de inburgering van nieuwkomers in Nederland voor een belangrijk deel weer bij 
gemeenten wordt belegd. Hoewel de wettekst formeel nog niet is vastgesteld is de inhoud 
van de nieuwe wet wel duidelijk. In de oude wet lag het accent op het eigen maken van de 
Nederlandse taal en het behalen van het inburgeringsexamen. De nieuwe wet heeft als 
opdracht het snel verkrijgen van betaald werk en/of het volgen van een opleiding, 
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gecombineerd met het wegwijs raken in de Nederlandse samenleving en leren beheersen 
van de taal. De voorgenomen aanpassingen in het stelsel dragen bij aan het vergroten van 
de synergie door inburgering stevig te positioneren als onderdeel van het sociaal domein, in 
het bijzonder de Participatiewet. 
 
Deze nieuwe werkwijze sluit nauw aan bij de visie en opdracht aan Laborijn. 
De nieuwe Wet inburgering en de Participatiewet sluiten op elkaar aan zodat het leren van 
de taal en participatie goed kan worden gecombineerd. Zolang een inburgeringsplichtige 
bijstand ontvangt, kunnen gemeenten alle instrumenten uit de Participatiewet inzetten en 
gelden ook de verplichtingen uit de Participatiewet. In het nieuwe inburgeringsstelsel kunnen 
gemeenten tegelijkertijd en in samenhang sturen op de inburgering en de re-integratie. 

Door Laborijn wordt, samen met de uitvoeringspartners SDOA en het Graafschap College, 
een programma ontwikkeld waarin een relevant aanbod geformuleerd wordt. Waar de 
gemeenten gebruik van kunnen maken.  

De financiële gevolgen van de nieuwe Wet Inburgering zijn nog niet duidelijk. Het Rijk en de 
VNG voeren hierover al enige tijd gesprekken zonder onderhandelingsresultaat. Kortom, er 
is relatief veel duidelijk over de taken die op ons af komen, er is nog geen duidelijkheid over 
de hoogte van de financiering (en mogelijke risico’s daarin). De verwachting is dat het Rijk bij 
de voorjaarsnota 2020 op zijn vroegst meer financiële duidelijkheid verschaft.  

 
Klantparticipatie 

In 2020 willen we komen tot een vorm van participatie op twee niveaus. We willen een eigen 
Laborijn-klantenraad inrichten om direct met onze klanten in gesprek te kunnen en van 
feedback te worden voorzien. De klantenraad Laborijn zal een zelfstandige klantenraad 
worden die op inhoud schakelt met de sociale raden van de gemeenten zodat op deze wijze 
de verbinding wordt bewerkstelligd. Daarnaast willen we een klankbordgroep samenstellen 
bestaande uit vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties waarmee Laborijn 
samenwerkt (organisaties die in direct contact staan met onze klanten). Met deze partners 
willen we vooral op strategisch niveau klankborden.  

Voor beide vormen van participatie worden mogelijke varianten onderzocht in 2020.      
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3.2 Klantstromen 
 
Met de invoering van de Participatiewet is de toegang tot de Wsw stopgezet. De Wajong is 
alleen nog toegankelijk voor mensen met een volledige en duurzame arbeidsbeperking. Op 
alle nieuwe doelgroepen met een beperking, die nog aan de slag kunnen, is de 
Participatiewet van toepassing.  

Naarmate de tijd verstrijkt, zal de doelgroep “nieuw Wajong en WSW” een steeds groter 
aandeel hebben in het totale bijstandsbestand. De landelijke verwachting is dat er in 2019 
nog een nettodaling in de bijstand zal zijn maar dat daarna het aantal mensen in de bijstand 
weer stijgt. Omdat de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt 
in de Achterhoek positief zijn en er duidelijk een krapte is, blijft het zaak om maximaal in te 
zetten op het verkleinen van de eventuele afstand tussen mensen en het aanwezige werk. 
Hierin voorziet het plan van aanpak.  

In 2019 zag de verhouding van de instroom per redenen per gemeente er als volgt uit: 

 

Wij streven er naar om vanaf 2021 meer informatie te kunnen genereren over instroom op 
persoonsniveau (zoals leeftijd, al dan niet met indicatie doelgroepregister, verblijfsstatus etc).  

Op basis van de actuele stand per 30 september 2019 is er het volgende beeld voor de 
komende jaren. Met name de ontwikkeling van de “reguliere” bijstand (blauwe deel) is 
bijzonder lastig in te schatten. 

 

  

Belangrijkste redenen instroom ultimo december 2019 (%) A D OIJ Lab

Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien 30% 29% 23% 28%

Verhuizing 16% 24% 10% 19%

Arb. dienstbetr./uitk. ziekte 13% 12% 12% 12%

Uitkering w erkloosheid 13% 6% 18% 10%

Beeindiging huw elijk/relatie 3% 10% 14% 10%

Komende van het AZC 12% 4% 3% 5%

Zelfstandig beroep of bedrijf 3% 4% 6% 4%

Overig 10% 10% 14% 11%

Totaal 100% 100% 100% 100%



 

9 
 

4. Ontwikkeling budgetten 
 

4.1 BUIG-budget 
 
De ontwikkeling van het BUIG-budget van de individuele gemeenten hangt nauw samen met 
het landelijke macrobudget. Om een inschatting te kunnen maken van het BUIG-budget voor 
de jaren 2021 tot en met 2024 is derhalve ontwikkeling van het macrobudget van belang.  

In de Rijksbegroting 2020 van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid is 
hierover het volgende vermeld: 

Budgettaire ontwikkeling algemene bijstand en loonkostensubsidies 
De invoering van een aantal wetswijzigingen leidt tot een oploop in de raming van de 
bijstandsuitgaven. Dit zijn onder andere de invoering van de Participatiewet, de AOW-
leeftijdsverhoging en de invoering van het onderdeel WW-duurverkorting in de Wet werk en 
zekerheid. De door het CPB geraamde werkloosheidsdaling leidt tot iets lagere uitgaven in 
de bijstandsraming voor 2020. De meerjarige oploop van de uitgavenraming na 2020 hangt 
samen met de door het CPB verwachte meerjarige werkloosheidsstijging. In de 
meerjarenraming wordt rekening gehouden met de Wet temporisering verhoging AOW-
leeftijd naar aanleiding van het akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Dit 
heeft een neerwaarts effect op de uitgaven, doordat mensen eerder de AOW-leeftijd 
bereiken. 

Budgettaire ontwikkelingen IOAW en IOAZ 
De IOAW-uitgaven stijgen in 2020 door de vertraagde doorwerking van de conjunctuur. De 
vertraging treedt op doordat het grootste deel van de IOAW-instroom eerst 3 jaar WW-
gerechtigd is geweest. Vanaf 2020 is de gunstige conjunctuur terug te zien in de 
volumeontwikkeling van de IOAW. Het tweede belangrijke effect op de IOAW-uitgaven wordt 
veroorzaakt door de beperkende voorwaarde dat het IOAW-recht alleen geldt voor personen 
geboren voor 1965. Dit leidt ertoe dat vanaf 2020 minder mensen gebruik kunnen maken van 
de IOAW. In de meerjarenraming wordt rekening gehouden met de Wet temporisering 
verhoging AOW-leeftijd naar aanleiding van het akkoord over de vernieuwing van het 
pensioenstelsel. Dit heeft een neerwaarts effect op de uitgaven, doordat mensen eerder de 
AOW-leeftijd bereiken. De uitgaven aan de IOAZ nemen vooral toe door de verhoging van de 
AOW-gerechtigde leeftijd. 
 
Budgettaire ontwikkelingen Bbz 
De Bbz-uitgaven dalen als gevolg van een vereenvoudiging van de financieringssystematiek 
van het Bbz per 2020. Onderdeel van deze vereenvoudiging is dat de middelen voor 
levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen worden toegevoegd aan de gebundelde 
uitkering en de middelen voor levensvatbaarheidsonderzoeken worden toegevoegd aan het 
gemeentefonds. Daarnaast worden gemeenten volledig financieel verantwoordelijk voor de 
invordering van kapitaalverstrekking. Het Rijk vergoedt de middelen voor 
kapitaalverstrekking voor 25%. Hierdoor nemen de verwachte uitgaven aan 
kapitaalverstrekking toe in 2021. Daarmee omvatten de begrote Bbz-uitgaven in 2020 de 
verwachte nabetalingen met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2019. 
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De ontwikkeling van het macrobudget ziet er als volgt uit1: 

 

 

Het macrobudget wordt voorlopig vastgesteld in september 2019 voorafgaand aan het 
uitvoeringsjaar. Het macrobudget 2020 wordt gedurende het jaar nog bijgesteld naar 
aanleiding van gewijzigde inzichten in conjunctuur, realisaties, rijksbeleid en loon- en 
prijsbijstelling (lpo). Hierover zullen gemeenten geïnformeerd worden bij het nader voorlopig 
budget in het voorjaar van 2020 en bij de definitieve toekenning van de budgetten in 
september 2020. Het definitieve macrobudget wordt bepaald door uit te gaan van de 
gerealiseerde prijs en het gerealiseerde volume in het voorgaande jaar, van een inschatting 
van de effecten van de conjunctuur en Rijksbeleid in het begrotingsjaar zelf en van een 
indexering van de gemiddelde prijs. Voor de conjunctuurraming worden de actuele en 
onafhankelijke rekenregel en de autonome correctie van het Centraal Plan Bureau (CPB) 
gevolgd. 

Uit de toelichting van het ministerie en de financiële ontwikkeling van het macrobudget 
kunnen de  volgende bevindingen worden afgeleid: 

 Het aantal mensen dat een beroep doet op de algemene bijstand en/of met een 
loonkostensubsidie aan het werk gaat neemt vanaf 2021 toe. 

 Het aantal mensen met een IOAW uitkering neemt vanaf 2021 af. 
 Het aantal mensen dat een beroep doet op de IOAZ neemt vanaf 2021 toe.  
 Het aantal mensen dat een beroep doet op de Bbz blijft stabiel. 

Het meerjarenbeeld met betrekking tot de ontwikkeling van lasten in de begroting van 
Laborijn zal in de begroting 2021 – 2024 opgesteld worden aan de hand van bovenstaande 
gegevens, de werkelijke ontwikkeling t/m ultimo 2019.  

Het voorlopig BUIG-budget 2020 is in september 2019 bekend geworden (zie hiervoor de 
tabel onder deze alinea). Om een inschatting te maken van het BUIG-budget voor de jaren 
2021 tot en met 2024 is het aandeel per gemeente in het macrobudget constant 
verondersteld. Doordat het macrobudget vanaf 2021 toeneemt, zal naar verwachting het 
BUIG-budget per gemeente vanaf 2021 ook toenemen. In onderstaande tabel is de 
verwachte ontwikkeling van het BUIG-budget weergegeven. 

                                                
1 Bron: Rijksbegroting 2019 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Overzicht macrobudget 

participatiewetuitkeringen   (x € 1.000) Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Algemene bijstand en loonkostensubsidie 5.716.005€     5.870.946€     6.023.508€     6.185.946€     6.350.100€     

IOAW 343.606€       328.615€       315.008€       300.667€       290.870€       

IOAZ 32.353€         32.629€         34.088€         35.572€         36.754€         

BBZ* 55.389€         55.389€         55.389€         55.389€         55.389€         

Macrobudget totaal 6.147.353€     6.287.579€     6.427.993€     6.577.574€     6.733.113€     
* Vanaf 2020 wordt het budget voor levensonderhoud voor gevestigde ondernemers hieraan toegevoegd.

Verwachte procentuele ontwikkeling uitgaven 

macrobudget per jaar

Mutatie 2021 

t.o.v. raming 

2020

Mutatie 2022 

t.o.v. raming 

2021

Mutatie 2023 

t.o.v. raming 

2022

Mutatie 2024 

t.o.v. raming 

2023

Algemene bijstand en loonkostensubsidie 2,71% 2,60% 2,70% 2,65%

IOAW -4,36% -4,14% -4,55% -3,26%

IOAZ 0,85% 4,47% 4,35% 3,32%

BBZ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Macrobudget participatiewetuitkeringen totaal 2,28% 2,23% 2,33% 2,36%
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Voor de ontwikkeling van de kosten hanteren we dezelfde trend. Er zijn echter een aantal 
elementen die het moeilijk maken om in te schatten hoe de kosten zich zullen ontwikkelen: 

1. Steeds vaker zullen er mensen met loonkostensubsidie aan het werk gaan. Dit 
bespaart wel op de bijstandskosten maar betreft niet meer de hele uitkering; 

2. De samenstelling van huishoudens kan wijzigen waardoor de hoogte van de 
uitkeringen zal wijzigen. 

Per saldo is op basis van de macroraming en de raming van de ontwikkeling van het aantal 
klanten wel te verwachten dat de kosten vanaf 2021 ten opzichte van 2019 enigszins zullen 
stijgen.  

4.2 Re-integratie-budget 
 

Het re-integratiebudget wordt sinds 2019 deels toegekend aan de gemeenten via het 
gemeentefonds (oud onderdeel WWB klassiek) en deels via de Integratie uitkering sociaal 
domein (nieuw wajong en nieuwe doelgroepen). Hieronder is per onderdeel aangegeven hoe 
dit zich de komende jaren ontwikkelt. Het totale budget dat beschikbaar gesteld is voor re-
integratie stijgt. De reden hiervan is dat de nieuwe doelgroepen, zoals beschreven in 
paragraaf 2.3, in toenemende mate voor inschakeling in de arbeid afhankelijk zijn van 
ondersteuning.  

 

 

 

In onderstaande tabel is het totale re-integratiebudget per jaar per gemeente weergegeven: 

 

 

  

Ontwikkeling BUIG-budget (x € 1.000) Voorlopig 2020 Voorlopig 2021 Voorlopig 2022 Voorlopig 2023 Voorlopig 2024

Aalten 4.424€           4.525€           4.626€           4.734€           4.846€           

Doetinchem 17.976€         18.386€         18.797€         19.234€         19.689€         

Oude IJsselstreek 8.437€           8.629€           8.822€           9.027€           9.241€           

WWB klassiek in gemeentefonds (x € 1.000) Voorlopig 2020 Voorlopig 2021 Voorlopig 2022 Voorlopig 2023 Voorlopig 2024

Aalten 225€              230€              235€              240€              246€              

Doetinchem 1.534€           1.574€           1.606€           1.642€           1.678€           

Oude IJsselstreek 772€              792€              808€              827€              845€              

Totaal 2.531€           2.596€           2.649€           2.709€           2.769€           

Nieuw wajong doelgroep (x € 1.000) Voorlopig 2020 Voorlopig 2021 Voorlopig 2022 Voorlopig 2023 Voorlopig 2024

Aalten 37€               39€               41€               43€               45€               

Doetinchem 191€              201€              210€              219€              229€              

Oude IJsselstreek 79€               83€               87€               91€               95€               

Totaal 307€              323€              338€              353€              369€              

Nieuwe doelgroepen overig (x € 1.000) Voorlopig 2020 Voorlopig 2021 Voorlopig 2022 Voorlopig 2023 Voorlopig 2024

Aalten 94€               97€               108€              119€              129€              

Doetinchem 442€              454€              506€              558€              605€              

Oude IJsselstreek 258€              265€              295€              326€              354€              

Totaal 794€              816€              909€              1.003€           1.088€           

Re-integratiebudget totaal (x € 1.000) Voorlopig 2020 Voorlopig 2021 Voorlopig 2022 Voorlopig 2023 Voorlopig 2024

Aalten 356€              366€              384€              402€              420€              

Doetinchem 2.167€           2.229€           2.322€           2.419€           2.512€           

Oude IJsselstreek 1.109€           1.140€           1.190€           1.244€           1.294€           

Totaal 3.632€           3.735€           3.896€           4.065€           4.226€           
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4.3 Rijksbijdrage Sw 
 

De rijksbijdrage Sw per standaard eenheid (se) stijgt vanaf 2021 maar is naar verwachting 
lager dan in 2019. Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de blijfkansen 
moeilijker zijn in te schatten over een periode van 5 jaar. Hierdoor kan de rijksbijdrage Sw 
per se in die jaren nog zowel positief als negatief muteren. 

 

In onderstaande tabel is de totale rijksbijdrage per gemeente weergegeven: 

 

Het rijk schat de blijfkansen van de Sw-medewerkers per gemeente in. Voor de 
deelnemende gemeenten ziet dat er als volgt uit: 

 

Op basis van de uitgangspunten in de begroting 2020 en de verwachte wijziging van die 
begroting als gevolg van de ontwikkelingen tot nu toe, zal in de begroting 2021 – 2024 het 
totale SW-resultaat worden doorgerekend. 

Laborijn blijft inzetten op het ontwikkelen van de SW-medewerkers en streven naar zo veel 
mogelijk externe detacheringen. Het streven is om minimaal 80% van de Sw-medewerkers 
extern te detacheren. Omdat het SW-budget tot 2020 minder snel stijgt dan de loonkosten 
van de SW medewerkers staat het totale SW-resultaat onder druk. Er wordt gestuurd op 
maximale omzet uit detacheringen en intern werk en waar mogelijk worden de kosten 
verminderd. Uit de landelijke cijfers is af te leiden dat er jaarlijks rond de 4% uitstroom uit de 
WSW is als gevolg van pensionering en andere oorzaken. Voor Laborijn lag dit cijfer de 
afgelopen jaren lager. We gaan uit van circa 3,5%. 

Sinds de invoering van de Participatiewet zien we dat het verschil tussen de rijksbijdrage per 
fte en het salaris per fte zich negatief heeft ontwikkeld. Dit komt door kortingen/beperkte 
stijgingen op de rijksbijdrage door het Rijk) terwijl de salariskosten per fte wel toenemen. 
Deze kosten nemen toe omdat er in de cao loonstijgingen worden afgesproken, de premies 
stijgen maar ook omdat een aantal Sw-ers nog recht heeft op een hogere schaal. Tevens 
loopt de AOW leeftijd op waardoor Sw-medewerkers later met pensioen gaan. In de grafiek 
hieronder zien we de trend voor de afgelopen jaren. De verwachting is dat dit verschil in 
2020 nog groeit. Vanaf 2021 lijkt het zich te stabiliseren.  

Omschrijving 2018 2019 Voorlopig 2020 Voorlopig 2021 Voorlopig 2022 Voorlopig 2023 Voorlopig 2024

Se Wsw landelijk 74.545 71.546 68.947 66.245 63.401 59.996 56.662

Blijfkans t.o.v. 2018 100,00% 95,98% 92,49% 88,86% 85,05% 80,48% 76,01%

Macrobudget Wsw 1.921.328.000€   1.842.805.000€  1.733.244.000€  1.676.662.000€  1.616.128.000€  1.556.263.000€  1.496.697.000€  

Rijksbijdrage per se 25.774€              25.757€             25.139€             25.310€             25.491€             25.940€             26.415€             

Rijksbijdrage Sw (x € 1.000) Voorlopig 2020 Voorlopig 2021 Voorlopig 2022 Voorlopig 2023 Voorlopig 2024

Aalten 5.711€           5.618€           5.499€           5.360€           5.152€           

Doetinchem 7.961€           7.737€           7.443€           7.165€           6.917€           

Montferland 4.517€           4.326€           4.131€           3.921€           3.782€           

Oude IJsselstreek 4.811€           4.624€           4.425€           4.191€           3.782€           

Totaal 23.000€         22.305€         21.498€         20.637€         19.633€         

Aantal se's

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Aalten 245 95,97% 92,31% 90,18% 87,63% 83,93% 79,20%

Doetinchem 336 96,57% 93,59% 90,33% 86,27% 81,60% 77,35%

Montferland 193 96,04% 92,33% 87,80% 83,24% 77,64% 73,51%

Oude IJsselstreek 201 96,61% 94,69% 90,37% 85,87% 79,90% 75,95%

Geschatte blijfkans t.o.v. definitieve stand 2018
Gemeente
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In de meerjaren begroting 2021 -2024 wordt een raming opgenomen hoe dit zich verder 
ontwikkelt. 

Het streven is om de komende jaren de omzet per fte zo veel mogelijk vast te houden en de 
kosten te beperken. Dit is belangrijk om er voor te zorgen dat het SW-resultaat zo hoog 
mogelijk blijft. Het risico is dat dit  niet voldoende zal zijn om de daling van de rijkssubsidie 
op te vangen. De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat het totale SW-resultaat onder 
druk staat. In 2015 en 2017 was er nog een positief resultaat maar in de loop van 2018 werd 
duidelijk dat het niet langer realistisch is om daar vanuit te gaan. In de begroting 2021-2024 
zal het beeld worden geactualiseerd. Ook zal worden bekeken hoe het tekort gestabiliseerd 
kan worden. Uiteindelijk zal het tekort dan weer afnemen omdat het aantal Sw-ers immers 
zal dalen. De grootste kostenpost, de loonkosten, neemt dan af. 
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4.4 Overige technische uitgangspunten 
 

Prijsontwikkeling kosten algemene overhead 
De prijsontwikkeling is gebaseerd op de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product 
zoals opgenomen in de septembercirculaire van 2019 (zie onderstaande tabel). Mocht het 
opmaken van een begrotingswijziging 2021 noodzakelijk zijn dan wordt aangesloten bij de 
meest recente prijsontwikkeling uit de circulaire. 

 

 

Loonontwikkeling ambtelijke medewerkers 
Bij het opstellen van de begroting gaan we uit van de bekende cao-afspraken en ramingen 
van de ontwikkelingen in de sociale lasten. Indien er nog geen ontwikkelingen bekend zijn 
gaan we uit van de meeste recente raming uit de circulaires van het Rijk. De CAO 
gemeenten is afgesloten tot 2021. De ontwikkelingen voor 2021 en verder is nu niet bekend.  

Vooralsnog gaan we voor de jaren 2021 en verder, met uitzonderingen van loon- 
prijsontwikkelingen, uit van gelijkblijvende apparaatskosten. Uiteraard zullen de kosten 
getoetst worden aan de afgesproken kaders.   

Stuurinformatie 

In 2020 worden andere kpi's (kritische proces indicatoren) geformuleerd en nagedacht over 
een mogelijke aanpassing van de programma-indeling van de begroting. Andere kpi’s zijn 
van belang omdat klanten steeds minder vaak volledig uitstromen uit de bijstand door de 
toestroom van de nieuwe doelgroepen. Hierdoor zijn indicatoren zoals parttime aan het werk 
met een aanvullende uitkering, de gemiddelde uitkeringslast, het aantal mensen dat met LKS 
(loonkostensubsidie) aan het werk is en plaatsingen nieuw beschut van toenemend belang. 

 

  

Prijsontwikkeling

Voorlopig 

2021

Voorlopig 

2022

Voorlopig 

2023

Voorlopig 

2024

% aanpassing 1,7% 1,7% 1,8% 1,8%
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Bijlage: Uitgaven programma inkomen uit de vastgestelde begroting 2020 
 

 

 

Inkomen & maatschappelijke 

participatie

Aalten

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Baten

Gemeentelijke bijdragen

Bijdrage kosten bijstand 4.206.466      4.122.500      4.153.269      4.180.789      

Bijdrage overige regelingen 55.500           55.500           55.500           55.500           

Bijdrage directe programmakosten 446.350         454.631         463.529         472.597         

Ontvangsten 71.500           71.500           71.500           71.500           

Totaal baten 4.779.816      4.704.131      4.743.799      4.780.385      

Lasten

Overige regelingen            55.500            55.500            55.500            55.500 

PW 3.625.602     3.520.484     3.538.194     3.576.932     

IOAW 550.296        550.296        542.203        509.833        

IOAZ 74.032          95.184          116.336        137.488        

BBZ Starters 28.037          28.037          28.037          28.037          

Totaal 4.333.466     4.249.500     4.280.269     4.307.789     

Af: ontvangsten -                    -                    -                    -                    

Subtotaal lasten 4.333.466     4.249.500     4.280.269     4.307.789     

Programma gerelateerde lasten 446.350        454.631        463.529        472.597        

Totaal lasten 4.779.816     4.704.131     4.743.799     4.780.385     

Totaal -                    -                    -                    -                    

Inkomen & maatschappelijke 

participatie                        

Doetinchem

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Baten

Gemeentelijke bijdragen

Bijdrage kosten bijstand 16.147.374    15.836.514    15.933.972    16.027.549    

Bijdrage overige regelingen 500.000         500.000         500.000         500.000         

Bijdrage directe programmakosten 1.263.595      1.287.038      1.312.229      1.337.899      

Ontvangsten 350.000         350.000         350.000         350.000         

Totaal baten 18.260.968    17.973.552    18.096.201    18.215.448    

Lasten

Overige regelingen          500.000          500.000          500.000          500.000 

PW 15.284.375    14.969.462    15.078.284    15.229.476    

IOAW 1.040.643      1.025.226      994.392         917.307         
IOAZ 87.615           107.085         126.555         146.025         

BBZ Starters 84.741           84.741           84.741           84.741           

Totaal 16.997.374    16.686.514    16.783.972    16.877.549    

Af: ontvangsten -                    -                    -                    -                    

Subtotaal lasten 16.997.374    16.686.514    16.783.972    16.877.549    

Programma gerelateerde lasten 1.263.595      1.287.038      1.312.229      1.337.899      

Totaal lasten 18.260.968    17.973.552    18.096.201    18.215.448    

Totaal -                    -                    -                    -                    
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Inkomen & maatschappelijke 

participatie   

Oude IJsselstreek

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Baten

Gemeentelijke bijdragen

Bijdrage kosten bijstand 8.710.748      8.682.979      8.734.535      8.785.400      

Bijdrage overige regelingen 60.000           60.000           60.000           60.000           

Bijdrage directe programmakosten 746.494         760.343         775.226         790.391         

Ontvangsten 155.000         155.000         155.000         155.000         

Totaal baten 9.672.242      9.658.322      9.724.761      9.790.791      

Lasten

Overige regelingen            60.000            60.000            60.000            60.000 

PW 7.801.995      7.765.775      7.824.150      7.897.100      

IOAW 870.249         862.615         839.714         801.545         

IOAZ 120.627         136.710         152.794         168.877         

BBZ Starters 72.878           72.878           72.878           72.878           

Totaal 8.925.748      8.897.979      8.949.535      9.000.400      

Af: ontvangsten -                    -                    -                    -                    

Subtotaal lasten 8.925.748      8.897.979      8.949.535      9.000.400      

Programma gerelateerde lasten 746.494         760.343         775.226         790.391         

Totaal lasten 9.672.242      9.658.322      9.724.761      9.790.791      

Totaal -                    -                    -                    -                    
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