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Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk 8s7676/857679

Beste mevrouw van den Bergh,

In uw brief van 10 september jl. hebt u op grond van artikel 40 van het Reglement van
Orde van de gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld. De vragen hebben betrekking
op de ontwikkeling van de bijstandsuitkeringen. In deze brief beantwoorden wij de
vragen.

Inleiding
In de eerste helft van 2019 nam het aantal bijstandsgerechtigden toe tot 924. Het aantal
is in de loop van 2019 afgenomen. Op dit moment hebben we in Weert 878
bijsta ndsgerechtigden.

Zoals eerder in de brief van 3 juli 2019 is vermeld, is voor het jaar 2019 minder BUIG-
budget beschikbaar gesteld dan het in de begroting opgenomen bedrag. Uit de
definitieve verdeling 2019 blijkt dat Weert meer budget ontvangt ten opzichte van de
nadere voorlopige verdeling maar dat deze niet toereikend zal zijn. Op de
financieringssystematiek van de verdeling van het budget heeft de gemeente geen
invloed. Over de definitieve verdeling van het BUIG-budget 2019 in relatie tot het aantal
bijstandsgerechtigden wordt de raad op korte termijn nader geïnformeerd.

Vraag 1

Eerst waardering voor de ingezette extra maatregelen. Aanvullend de vraag of ook wordt
gekeken naar de inzet van Social Impact Bonds zoals geadviseerd bij de Kadernota
2020?

Antwoord
Er wordt gekeken naar de inzet van Social Impact Bonds zoals geadviseerd bij de
Kadernota 2020. Recent is het onderzoek naar de mogelijkheden van Social Impact
Bonds meegenomen in het beleids- en actieplan integratie en pafticipatie van
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statushouders 2O2O tot en met 2022. Dit plan ligt voor in de raadsvergadering van 13
november 2019.

Vraag 2
Kan een mogelijk structureel nadeel leiden tot minder uitgaven aan andere groepen
i n w o n e rs e n / of p ro g ra m m a's/ p roj ecten i n W ee rt?

Antwoord
De gemeente stelt een sluitende meerjarenbegroting op. Er vindt hierbij door de
gemeenteraad een integrale afweging plaats van de inzet van beschikbare middelen.
Mocht op een begrotingspost een (structureel) nadeel ontstaan dan zal hiervoor dekking
gezocht moeten worden. Dit kan op drie manieren: meer inkomsten genereren, uitgaven
op andere begrotingsposten verlagen of een combinatie van beide. Afhankelijk van de
keuzes die de gemeenteraad daarin maakt kan dit inderdaad gevolgen hebben voor
uitgaven aan andere groefJen irrwotters en/of progranrma's/projecten in Weeft.

Vraag 3
Worden bij de uitvoering van het bijstandsbeleid alle aspecten meegenomen zoals biiv.
de vermogenstoets?

Antwoord
De Participatiewet schrijft voor dat er bij een aanvraag voor een uitkering voor
levensonderhoud een vermogenstoets moet worden uitgevoerd. Mocht er sprake zijn van
een vermogen boven de vermogensgrens dan komt het recht op bijstand in geding en zal
de aanvraag worden afgewezen dan wel in een lening worden verstrekt.

Vraag 4
Leidt het verplichten van tegenprestat¡es en voldoen aan taaleis tot betere resultaten
i.p.v. stimuleren?

Antwoord
Op 28 februari 2019 heeft het college schriftelijke vragen betreffende uitvoering
bijstandsbeleid, tegenprestatie en taaleis onder kenmerk 6747t8/ 674719 beantwoord
Gemakshalve verwijzen we voor het antwoord naar deze brief.

Met vriendelijke groet,
burgem ers,

M.l ns
gemeentesecretaris

Bijlagen


