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Geachte leden van de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
 

Donderdag 27 oktober 2016 vergadert u over onderwerpen met betrekking tot de Participatiewet. Met 
deze brief wil Divosa voor vier van deze onderwerpen uw aandacht vragen; te weten het 
Inspectierapport ‘De weg naar extra banen’,  het tijdelijk besluit experimenten Participatiewet, de 
budgetten gebundelde uitkeringen 2016 en 2017 en het beschut werk & de Praktijkroute. Divosa denkt 
dat rond deze verschillende onderwerpen winst te behalen is door regelgeving te vereenvoudigen en 
door gemeenten meer ruimte en meer vertrouwen te geven. 
  

Inspectierapport ‘De weg naar extra banen’ 
Divosa heeft drie inhoudelijke opmerkingen over het rapport ‘De weg naar extra banen’.  
Ten eerste willen we onze zorg uitspreken over de positie van de doelgroep mensen met een 
arbeidsbeperking. In het onderdeel ‘De klant centraal’ missen wij de positie van deze groep. Zoals het 
proces nu is omschreven, lijkt het alsof de Banenafspraak een doel op zich is geworden. Dit terwijl de 
Banenafspraak in onze visie een middel is om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan 
het werk te helpen.  
 

Het is voor burgers op dit moment een intensief proces om een beoordelingstraject voor de 
Banenafspraak te doorlopen. Dit blijkt niet alleen uit het inspectierapport maar ook uit 
praktijkervaringen van onze leden. Als we mensen eenvoudiger aan werk willen helpen, dan kan dit toch 
niet de bedoeling zijn? Ook maken we ons zorgen dat door de focus op de Banenafspraak andere 
doelgroepen over het hoofd worden gezien. Bijvoorbeeld jongeren met een ‘rugzakje’ binnen het 
reguliere onderwijs.  
 

Onze tweede opmerking heeft betrekking op het onderdeel van het rapport: ‘Maatwerk en eigen 
beleid’. Gemeenten willen kunnen aansluiten bij de verschillende mogelijkheden van ál haar burgers. De 
verschillen tussen burgers zijn echter groot en dit vraagt om maatwerk.  
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We willen u dan ook vragen om gemeenten voldoende ruimte te blijven geven voor dit maatwerk. Dit 
betekent ook terughoudendheid bij het centraal opleggen van regels, óók binnen de arbeidsmarktregio.  
 

Ten derde wil Divosa haar zorg uitspreken over de hoeveelheid bureaucratie waar gemeenten mee te 
maken hebben. Hierbij willen we erop wijzen dat de drempelfuncties niet aansluiten bij de praktijk.  
Divosa krijgt signalen dat scholen te veel informatie moeten geven aan het UWV. We geloven dat dit 
eenvoudiger kan. Divosa heeft al eerder gepleit voor een meer praktische en minder theoretische toets. 
Dit kan door de criteria meer te fixeren op de loonwaarde dan op theoretische functies van de mensen 
die in aanmerking komen voor een indicatie. 
 

Ten slotte hebben we een procesmatige opmerking. Zoals de Inspectie zelf al aangeeft, zijn de 
interviews voor het rapport in november 2015 afgenomen. Dit is bijna een jaar geleden en de tijd heeft 
niet stil gestaan. De indicaties voor de Banenafspraak zijn inmiddels een stuk positiever. We willen er 
dan ook op aandringen om de afspraken te bekijken vanuit huidige ontwikkelingen. 
 

Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet 
We willen herhalen dat we verheugd zijn met de eerste stap van de staatssecretaris om gemeenten 
meer ruimte te geven om te kunnen experimenteren. We vinden het echter jammer dat deze ruimte 
beperkt blijft tot experimenten rond regelvrijheid en bijverdienmogelijkheden. Natuurlijk zijn er andere 
manieren om te kunnen experimenteren, de staatssecretaris verwees daarvoor naar de City Deals. 
Divosa vindt deze vergelijking echter niet opgaan. Met City Deals zoeken diverse maatschappelijke 
partijen samen naar een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Bij de experimenten met de 
bijstand gaat het om het afwijken van een dwingende rechterlijke bepaling. Dat is een wezenlijk verschil. 
Voor een dergelijke afwijking is een AMvB die hiervoor de ruimte geeft een noodzaak.  
 

Nu ook uit wetenschappelijke hoek kritiek klinkt op het onderzoek, vraagt Divosa zich af wat er nog 
beoogd wordt met de AMvB in de huidige vorm. Wij vragen uw Kamer dan ook om de AMvB te laten 
voldoen aan de zeven wensen die Divosa eerder samen met VNG heeft opgesteld (zie bijlage 2). 
Wanneer aan deze zeven wensen wordt voldaan, ontstaat écht de ruimte om te kunnen 
experimenteren. Met wetenschappelijk onderbouwde experimenten kunnen we komen tot effectief 
beleid voor één van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: zij die afhankelijk zijn van een 
bijstandsuitkering. 
 

Budgetten gebundelde uitkeringen 2016 en 2017 

Een oordeel over de budgetverdeling is altijd lastig te vellen. Onder onze leden zijn altijd gemeenten die 
met de huidige verdeling budget overhouden en er zijn gemeenten die tekortkomen. Gemeenten die 
echter structureel met tekorten kampen, kunnen dit nauwelijks aan eigen beleid of uitvoering te danken 
hebben. Zij moeten immers elk jaar een deel van deze tekorten zelf dekken. Een budgetverdeling, 
gebaseerd op een model, hoe objectief en fijnmazig ook, zal nooit alle elementen kunnen bevatten van 
de complexe en weerbarstige werkelijkheid. Divosa is dan ook verheugd dat het ministerie een 
onderzoek start naar waarom sommige gemeenten structureel overschotten of tekorten hebben.  
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Divosa maakt zich echter zorgen over de stabiliteit van het systeem van verdeling. In bijlage 1 vindt u 
een overzicht van de tekorten en de omvang daarvan. Daarin ziet u dat ook met het nieuwe systeem 
(sinds 2015) 27 procent van de gemeenten een tekort heeft dat groter is dan 10 procent. Dat zijn rond 
de honderd gemeenten. Divosa vindt dit aantal te hoog. Gemeenten moeten namelijk gezamenlijk de 
hoge tekorten opvangen. Het Rijk onttrekt geld aan het budget voor alle gemeenten om de tekorten te 
kunnen compenseren. Wanneer dit gebeurt, ontstaat onmiddellijk opnieuw een tekort dat twee jaar 
later weer moet worden opgevangen. Hierdoor ontstaat een langzame verwurging doordat tekorten in 
het ene jaar leiden tot tekorten in het volgende jaar. Het Rijk trekt namelijk de kosten van het gebruik 
van het vangnet af van het landelijk budget en verkleint daarmee het budget dat onder gemeenten 
verdeeld wordt. Divosa zou graag terug willen gaan naar het model zoals dat functioneerde tot en met 
2010. Het Rijk deelde toen in de kosten van het vangnet. Dat was een logisch en eerlijk uitgangspunt: als 
het Rijk vertrouwen heeft in dit model, zou ze ook moeten delen in het risico als blijkt dat het systeem 
teveel afwijkt van de werkelijke uitgaven.   
 

Ook pleit Divosa voor een wijziging in hoe de beleidseffecten worden verrekend. Het Rijk maakt nu een 
berekening van wat de financiële impact is van beleidsmaatregelen. Maar als het bedrag te positief 
wordt ingeschat, dan dragen de gemeenten daarvan de lasten. Divosa stelt voor een onafhankelijke 
partij achteraf te laten berekenen of het macrobudget juist gecorrigeerd is voor de beleidseffecten. 
Indien het Rijk de berekening voor haar te positief had ingeschat dan krijgen gemeenten er geld bij. 
Deze check maakt mogelijk om externe effecten die nu buiten de prognose blijven, mee te nemen.  
 

Rond de budgetten gebundelde uitkeringen willen we u vragen zich hard te maken voor twee zaken.  
Ten eerste willen we het Rijk vragen een bijdrage te leveren aan het vangnet voor tekorten van 
gemeenten. Het Rijk deed dit al in de periode van 2004 tot 2011. Deze medeverantwoordelijkheid geeft 
het Rijk wellicht een extra prikkel om samen met gemeenten te komen tot een stabiel systeem. Een 
systeem met grote tekorten heeft immers direct gevolgen voor de schatkist. Ten tweede vragen we u 
om beleidseffecten achteraf door te laten rekenen door een onafhankelijke partij. Indien gemeenten 
tekort zijn gekomen, dan wordt dit door het Rijk gecompenseerd. Gemeenten lopen dan niet het risico 
dat zij moeten opdraaien voor een te optimistische berekening.  
   

Beschut werk en de Praktijkroute 

Aan het einde van deze brief willen we teruggrijpen op het begin: onze roep om meer ruimte voor 
gemeenten en meer vertrouwen in hun deskundigheid. Ook als het gaat om beschut werk. We willen u 
dan ook nogmaals vragen om beschut werk niet op te leggen aan gemeenten. Dit is in onze ogen een 
principiële doorbreking van de decentralisatieafspraken. Houd gemeenten verantwoordelijk voor het 
laten participeren van de meest kwetsbare doelgroep en geef hen op uw beurt de verantwoordelijkheid 
om zelf te kunnen beoordelen hoe zij dat het beste kunnen doen.  
 

Bij eigen verantwoordelijkheid en voldoende ruimte voor gemeenten, hoort ook voldoende budgettaire 
ruimte. We blijven ons in deze context verbazen over het bedrag dat het ministerie steeds noemt: dat 
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van 34.500 euro, het bedrag waar gemeenten mee zouden kunnen werken. Dit bedrag is echter mede 
gebaseerd op een verdienvermogen van ruim 7.000 euro van iemand met beschut werk. Onze leden 
geven aan dat zij zeer weinig mensen in hun gemeenten hebben met een indicatie beschut werk die dat 
bedrag zouden kunnen verdienen. Alleen al omdat deze berekening gebaseerd is op een volledige 
werkweek en dit voor de meeste mensen binnen het beschut werk niet haalbaar is. Het grootste deel 
van de doelgroep kan hooguit 24 uur per week worden ingezet en heeft daarbij volledige begeleiding 
nodig. Als de Kamer toch besluit om beschut werk te verplichten en daarmee een principiële inbreuk te 
maken op decentralisatie-gedachte, dan zouden gemeenten op zijn minst over voldoende middelen 
moeten kunnen beschikken om het beschut werk vorm te kunnen geven.   
 
 
Met hartelijke groet, 
 

Divosa 
 
 
 
 
Jellemiek Zock  Alexandra Bartelds 
waarnemend voorzitter  directeur 

 

 
 
 
 
Bijlage 
 > Overzicht van tekorten van gemeenten sinds de invoering van de WWB in 2004 
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