
  

 

 

 

 

 

 

GemeenteBelang Westland postadres Beiaardierlaan 5, 2694 BL ’s-Gravenzande, 06-15166869 

 

Aan het college van B&W 

Per mail 

‘s-Gravenzande 5 oktober 2015 

Betreft: artikel 26 vragen 

Bijlage: persbericht WOS 

 

Geacht college, 

Conform het reglement van orde van de gemeenteraad van de gemeente Westland doen wij u een 

artikel 26 vraag toekomen: 

Vanmorgen publiceerde de WOS het onderstaande persbericht. De VNG communiceerde twee 

weken geleden over het recente advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over het 

verdeelmodel voor de bijstandsbudgetten. Ook in het verbeterde model zouden nog systematische 

fouten zitten. 

 

De VNG heeft het kabinet gevraagd om met een oplossing te komen voor de geconstateerde 

problemen. Want het aantal gemeenten dat de rekening van de schattingsfouten gepresenteerd 

krijgt, is weliswaar beperkt, maar deze krijgen wel fors minder Rijksbijdrage ten opzichte van de 

gerealiseerde uitgaven. 

 

Westland krijgt volgend jaar 6% minder budget, als we het bericht van de WOS mogen geloven. 

Onze fracties zijn erg geschrokken van dit bericht. Dit heeft ons doen bewegen tot het stellen van 

onderstaande vragen. 

 

1. In hoeverre heeft het college al rekening gehouden met een verminderde bijdrage van het 

rijk voor de bijstandsuitkeringen? 

We menen dat nu een voorlopige toewijzing is bekendgemaakt. 

2. Ziet het college kansen om deze budgettoewijzing aan te vechten, zodat de definitieve 

toewijzing hoger zal uitvallen? 

3. Welke mogelijkheden ziet het college om de uitgaven op dit gebied te verminderen? 

In het beleidsverslag 2014 WWB, IOAW, IOAZ en schuldhulpverlening was te lezen dat er in 2014 in 

Westland na extern onderzoek een aantal fraudegevallen binnen de Wet Werk en Bijstand 

geconstateerd zijn. Dit leverde een besparing in 2014 op van €135.631,76. 
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4. Ziet het college mogelijkheden om dit onderzoek te verbreden en zo wellicht een groter 

aantal fraudegevallen te detecteren en dus een groter bedrag aan oneigenlijk genoten 

uitkering terug te vorderen? 

5. Is er nu sprake van een gat in de Begroting 2016? Zo ja, kan het college bij de 

begrotingsbehandeling aangeven welke mogelijkheden het ziet dit gat te verkleinen? En 

welke andere mogelijkheden het college op dit punt ziet? 

Graag verzoeken wij u deze vragen conform het reglement van orde te beantwoorden. 

 

Namens GemeenteBelang Westland,   Namens CU-SGP Westland,   

 

Kelly van Tol      Dick de Heer 

 

Persbericht WOS: Minder geld naar gemeenten voor 

bijstand 

maandag 5 oktober 2015, 10:00 

Gemeenten in onze regio krijgen in 2016 flink minder geld van de rijksoverheid voor de bijstandsuitkeringen die 

ze verstrekken. Volgens Divosa (de vereniging van managers van sociale diensten) hoort Midden-Delfland 

landelijk bij de grootste dalers. De gemeente krijgt 13,75 procent minder. 

 

Het voorlopige budget voor Midden-Delfland is 1.361.573 euro. Dat is 187.270 euro minder dan een jaar eerder. 

De gemeente Westland krijgt volgend jaar 14.793.671 euro. Dat is zo'n zes procent en bijna een miljoen euro 

minder dan dit jaar. 

 

Ook Maassluis krijgt minder geld. Het voorlopige budget voor 2016 staat op 11.020.744 euro, ruim 450.000 euro 

en bijna 4 procent minder dan in 2015. Volgens Divosa moeten de gemeenten de tekorten uit eigen zak 

aanvullen. Dat kan het verhogen van lokale belastingen of het uitstellen van investeringen betekenen. 

 

De rijksoverheid gebruikt sinds kort een nieuwe rekenmethode. Voorheen werd gekeken naar de werkelijke 

uitgaven aan bijstand. Nu wordt berekend op basis van de samenstelling van de bevolking. Sommige gemeenten 

krijgen daardoor juist meer geld. 


