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Raadsvoorstel 
 
Zaaknummer: 2017-001412 
 
Onderwerp 
Evaluatie Goirle aan de Slag/ontwikkeling bijstandskosten '16 en '17 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
24 februari 2017 11 april 2017  Evaluatie Goirle 

aan de Slag 
2016  

Raadsbesluit d.d. 12-4-2016 'Goirle 
aan de Slag vanaf 2017' 

 
Aan de gemeenteraad, 
 
 
0. Samenvatting 
Aan uw raad is toegezegd de effecten van het re-integratiebeleid 'Goirle aan de Slag' over 2016 in 
beeld te brengen. Dit raadsvoorstel voorziet daarin. De bijgevoegde evaluatie van Goirle aan de Slag 
2016 laat zien dat er veel positieve resultaten zijn bereikt maar dat niet alle doelstellingen zijn 
behaald.  
 
Het voorstel gaat daarnaast in op het tekort op het inkomensdeel in 2016 en het tekort dat in 2017 
wordt verwacht. Om succesvol beroep te kunnen doen op een eventuele aanvullende rijksbijdrage 
over 2017 moet de gemeenteraad al in 2017 betrokken worden bij de maatregelen die we gaan 
nemen, gericht op het verminderen van het tekort. Op basis van de conclusies van de evaluatie 
Goirle aan de Slag en de ontwikkeling van het bijstandsbestand wordt hiervoor een vijftal 
maatregelen voorgesteld.  
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
Op 17 september 2013 heeft uw raad ingestemd met de Keuzenota  'Goirle aan de Slag'. Daarin is de 
volgende visie vastgesteld: 'Meedoen aan de samenleving, door betaald of onbetaald werk te doen, 
vergroot de eigen waarde van mensen en draagt bij aan hun geluksgevoel. Werk is essentieel voor 
mensen, voor het functioneren van de arbeidsmarkt en voor de economie'.  
 
Voor de periode 2014 t/m 2016 zijn door de gemeenteraad extra middelen beschikbaar gesteld voor 
de uitvoering van 'Goirle aan de Slag'. In 2015 en 2016 is het beleid tussentijds geëvalueerd en zijn de 
positieve resultaten gedeeld met de gemeenteraad. In april 2016 heeft de gemeenteraad besloten 
om vanaf 2017 geen extra middelen meer in te zetten van uit de algemene uitkering voor 'Goirle aan 
de Slag' maar de kosten voor het re-integratiebeleid te dekken uit de re-integratiemiddelen die 
vanuit het Rijk daarvoor worden ontvangen. Tevens zijn er door de gemeenteraad voor 2016 en 2017 
meetbare doelstellingen vastgesteld.  
 
In de bijlage bij dit voorstel is een evaluatie van het beleid 'Goirle aan de Slag' 2016 opgenomen. 
 
Een andere aanleiding voor het onderliggende voorstel is het tekort dat de gemeente heeft op het 
Inkomensdeel, oftewel het rijksbudget waaruit de uitkeringen moeten worden betaald. In 2016 is er 
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een tekort en we verwachten ook in 2017 een tekort. Om succesvol een beroep te kunnen doen op 
een aanvullende rijksbijdrage over 2017 moet de gemeenteraad al in 2017 betrokken worden bij de 
maatregelen die we gaan nemen, gericht op het verminderen van het tekort. Deze maatregelen zijn 
verderop in dit voorstel opgenomen en komen mede voort uit de bevindingen vanuit de evaluatie 
'Goirle aan de Slag'.   
 
2. Wat willen we bereiken? 
We willen dat mensen die een beroep moeten doen op bijstand zo snel mogelijk weer in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien. Als dat niet lukt willen we dat mensen mee (blijven) doen in de 
maatschappij en proberen we te voorkomen dat mensen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt 
krijgen. We willen dat doen binnen de budgettaire kaders van het Rijk.  
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
 
1. Evaluatie Goirle aan de Slag 2016 
Sinds een paar jaar zetten we het re-integratiebeleid 'Goirle aan de Slag' in. Uw raad heeft in 2015 
doelstellingen vastgesteld voor 2016 en ook in de begroting 2016 stond een doelstelling ten aanzien 
van de Participatiewet. Uit de evaluatie blijkt het volgende: 
 
Resultaten Goirle aan de Slag 2016 2016 

in % 
Doelstelling vastgesteld door de 
gemeenteraad voor 2016 

Cliënten opgepakt met Goirle aan de Slag 152  Geen doelstelling vastgesteld 
Cliënten geactiveerd1  120 79% 90% van cliënten Goirle aan de Slag. 

Cliënten minder bijstandsafhankelijk2 86 57% 75% van cliënten Goirle aan de Slag. 
Cliënten die zijn gestegen op de 
Participatieladder 

120 35% 10% van het totale cliëntenbestand 

 
De geformuleerde doelstelling van 10% stijging op de participatieladder is ruimschoots behaald.  
 
De andere twee doelstellingen zijn (net) niet behaald. Bij meerdere mensen werd door intensivering 
van contact duidelijk dat er op meer leefgebieden problemen zijn die eerst moeten worden 
opgepakt. Ook is nog niet bij iedereen een resultaat behaald omdat het traject nog maar kort loopt 
of iemand meer tijd nodig heeft.   
 
Conclusies uit de evaluatie Goirle aan de Slag 2016 
• Er worden concrete en meetbare resultaten behaald met Goirle aan de Slag. Niet alle 
doelstellingen zijn volledig behaald maar we komen zeker in de richting. De doelstellingen zijn niet op 
basis van resultaten van voorgaande jaren voorgesteld omdat toen geen metingen plaatsvonden. 
• De menselijke maat blijft het succes van Goirle aan de Slag, per persoon kijken wat nodig is 
om verder te komen. Dat betekent dat we vooral bezig moeten zijn met mensen aanspreken op wat 

                                                      
1 Iemand is geactiveerd als hij of zij betaald of onbetaald werkt of vrijwilligerswerk doet. Meting vindt plaats bij 
alle actief opgepakte cliënten in 2016. 
2 Iemand is minder bijstandsafhankelijk als hij of zij betaald werkt of dat in 2016 heeft gedaan. Meting vindt 
plaats bij alle actief opgepakte cliënten in 2016. 
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ze zelf willen en hoe ze dat kunnen bereiken. (Niemand had vroeger als droom om in de bijstand te 
belanden). Het kunnen voeren van goede gesprekken aangepast op de gesprekspartner is daarbij 
essentieel en vraagt nog ontwikkeling van medewerkers.  
• Het begeleiden naar betaald werk is een zeer arbeidsintensief traject met wisselend succes. 
Het is altijd maatwerk. De training Goirle aan de Slag geeft vaak een boost voor het zelfvertrouwen 
aan de werkzoekende maar daarna is het noodzakelijk gebleken om voor langere tijd blijvende 
groeps- en individuele begeleiding te bieden. Er is daarom tijdelijk een klantmanager werk 
toegevoegd maar dat heeft pas zijn effect kunnen hebben aan het einde van het derde en in het 
vierde kwartaal.  
• Goirle aan de Slag wordt tot nu toe ingezet voor mensen met een korte afstand tot de 
arbeidsmarkt (< 1 jaar). Er blijkt onvoldoende doorstroom van mensen met een grotere afstand tot 
de arbeidsmarkt naar Goirle aan de Slag. Als mensen in de doelgroep met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt zitten, zijn er nu onvoldoende elementen die gericht zijn op het verkleinen van die 
afstand. Deze doelgroep verdwijnt daardoor uit beeld.  
• De werkgeversdienstverlening met Matchpunt Goirle richt zich uitsluitend op mensen die 
direct naar werk kunnen. Doordat er nu, door de aantrekkende economie, meer reguliere vacatures 
zijn dan toen we begonnen met Matchpunt Goirle, komen deze mensen vaak zelf aan de slag. We 
zien dat de binnengehaalde vacatures daar niet aan bijdragen. Er is wel een uitstekende 
samenwerking  ontstaan met het uitzendbureau waardoor veel bijstandsgerechtigden of aanvragers 
direct aan het werk kunnen via vacatures van het uitzendbureau.  
 
2. Informeren Raad over verwacht tekort en in te zetten maatregelen in 2017 en verder. 
 
Tekort op het Inkomensdeel  
In 2016 was er een tekort op het Inkomensdeel, hieronder is uitgewerkt hoe dit er uitziet: 
Budget voor betaling uitkeringen vanuit het Rijk:                          € 3.839.771,00 
Definitieve uitgaven 2016 gemeente Goirle:                                   € 4.251.580,67 
Tekort op het budget:      €    411.809,67 
 
Het eigen aandeel van de gemeente in de kosten over 2016 is € 287.982,00. De aanvraag 
vangnetregeling bij het Rijk kan het restant ad € 123.827,00 compenseren.  
 
Het te verwachten tekort in 2017 is nu geschat op € 228.646,00. Dit is een zeer ruwe aanname op 
basis van het toegekende budget 2017 en de uitgaven 2016. (Het eigen aandeel van de gemeente 
over 2017 is maximaal € 301.720,00.)  
 
Ontwikkeling bijstandsbestand 
In 2016 zijn er 164 aanvragen gedaan voor een uitkering (Participatiewet, IOAW en IOAZ). Daarvan 
zijn er 111 toegekend. De totale uitstroom was 131. Het bijstandsbestand is in 2016 dus gedaald met 
20 dossiers3. Bij uitstroom wordt de reden van uitstroom geregistreerd. In 2016 zijn er 46 dossiers 
beëindigd vanwege 'arbeid in dienstbetrekking'. Ter vergelijking in 2015 waren dit er maar 11. Per 31 
december 2016 heeft de gemeente Goirle 310 uitkeringsdossiers. 
 
Tot en met 2015 kende Goirle een stijging van het aantal bijstandsdossiers en ook landelijk is de 
trend dat het bijstandsbestand blijft stijgen door de grote instroom van statushouders en de nieuwe 
                                                      
3 1 dossier kan uit 1 of 2 personen bestaan. 
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doelgroepen sinds de invoering van de Participatiewet. Dat er nu dus sprake is van een daling in 2016 
is opmerkelijk en mede het gevolg van alle inzet met Goirle aan de Slag. Ondanks de daling van 20 
bijstandsdossiers is er nog steeds een fors tekort op het inkomensdeel. Daar zijn diverse verklaringen 
voor: 
 
• Hoge instroom tot in 2016. In de loop van 2016 zien we voor het eerst in jaren een daling van het 

aantal aanvragen voor een uitkering. Het bijstandsbestand in Goirle is tot en met 2015 sterk 
gegroeid. Het budget van het Rijk is niet conform meegestegen.  

• De in- en uitstroom in de bijstand van cliënten van Kompaan en de Bocht is en blijft niet 
beïnvloedbaar. 

• De gemeente doet het goed als het gaat om huisvesting van Statushouders, we lopen zelfs ruim 
voor op onze taakstelling. De huisvesting van Statushouders zorgt echter ook direct voor meer 
bijstandsuitgaven omdat zij bijna in alle gevallen een beroep moeten doen op een 
bijstandsuitkering.  

• We zien dat cliënten die al geruime tijd parttime werkten en nog maar een gedeeltelijke 
aanvulling vanuit de bijstand ontvingen, meer zijn gaan werken en daardoor zijn uitgestroomd.   

• Ook is de schadelastbeperking afhankelijk van het moment waarop de uitstroom plaatsvindt. In 
de tweede helft van 2016 heeft de meeste uitstroom plaatsgevonden. Mogelijk heeft dit wel een 
positief effect op de kosten in 2017.  

• Er zijn meerdere uitkeringen beëindigd van mensen die zijn gaan werken op een baanafspraak en 
nu gedeeltelijk loonkostensubsidie ontvangen in plaats van een uitkering. Loonkostensubsidie 
wordt ook uit het inkomensdeel betaald. We betalen wel minder loonkostensubsidie dan dat er 
anders aan uitkering zou zijn betaald.  

• Sinds 1 januari 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor het verstrekken van 
loonkostensubsidie van niet-uitkeringsgerechtigden die in doelgroepenregister zijn opgenomen 
en gaan werken op een baanafspraak. Het zijn er nu nog geen handvol maar dat aantal zal met 
de jaren alleen maar toenemen.  

• Ook de jongeren van het Voortgezet Speciaal Onderwijs of het Praktijkonderwijs uit Goirle die 
gaan werken, kunnen op die manier aanspraak maken op loonkostensubsidie. Voorheen 
stroomden deze jongeren vaak in de Wajong of in de SW, nu 'drukken' zij op het inkomensdeel 
van de gemeente.  

 
 

Maatregelen:  Wat gaan we in 2017 (anders) doen? 
Iedereen doet mee! 
We willen dat vanaf 2017 het hele bijstandsbestand gaat profiteren van Goirle aan de Slag om zo nog 
meer resultaten te kunnen behalen. Niet meer alleen mensen met een korte afstand tot de 
arbeidsmarkt (< 1 jaar) maar ook met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (> 1 jaar). Het is 
daarvoor nodig om van elke cliënt in beeld te hebben op welke trede van de Participatieladder hij of 
zij zich bevindt, wat zijn of haar doeltrede is en wat de cliënt zelf kan doen en/of nodig heeft aan 
ondersteuning om die stappen te kunnen maken. Elk half jaar wordt de actuele situatie gemonitord. 
We willen dat iedereen in beeld is en blijft. We gaan daarbij voortaan meer uit van iemands 
doeltrede en niet meer van de huidige afstand tot de arbeidsmarkt. We willen denken in 
mogelijkheden! Waar nodig ontwikkelen we in eigen beheer nieuwe vormen van ondersteuning of 
kopen die in met de beschikbare participatiemiddelen. 
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Statushouders 
We willen dus ook dat alle statushouders kunnen profiteren van Goirle aan de Slag. Nu zijn er een 
slechts een paar statushouders in beeld voor re-integratie.4 We willen ze allemaal in beeld krijgen en 
richting werk of vrijwilligerswerk begeleiden, afhankelijk van iemands doeltrede op de 
participatieladder. Op dit moment hebben we 367 mensen met een bijstandsuitkering in Goirle, 90 
daarvan zijn statushouders. Dat is een kwart van het totale cliëntenbestand. De instroom is de 
afgelopen jaren groot geweest en landelijk is het beeld dat veel nieuwe statushouders kansrijk zijn en 
snel zelfredzaam kunnen worden maar dat er snel en goed op moet worden ingezet. Ook op de 
doelgroep die al langer in de uitkering zit en inmiddels de inburgerring heeft gehaald, moeten we 
meer gaan inzetten.  
 
We gaan een analyse van het bestand laten maken om meer zicht te krijgen op de doelgroep. Uit 
welke landen komen de statushouders die in de bijstand zitten, hoe lang zitten ze in de bijstand, wat 
speelt er in hun levens, wat zijn hun kwaliteiten (opleiding, werkervaring etc.), zijn er zaken die bij 
meerdere statushouders spelen en die op een andere manier aandacht nodig hebben? We willen 
graag in beeld krijgen wat er bij de Goirlese statushouders leeft en wat er nodig is om deze doelgroep 
kansen te bieden.  
 
Werkgeversdienstverlening 
Om de werkgeversdienstverlening verder te kunnen ontwikkelen en breder te trekken naar de hele 
doelgroep van de Participatiewet, moeten we deze anders vorm gaan geven en waar mogelijk 
regionaal gaan samenwerken met Oisterwijk en Hilvarenbeek maar ook met de partners in het 
Regionaal Werkbedrijf rondom o.a. het thema baanafspraken en grotere werkgevers in de regio. Dit 
onderdeel moet nog verder worden uitgewerkt. We blijven wel samenwerken met het uitzendbureau 
maar niet meer onder de naam Matchpunt Goirle en er worden geen werkgeversbezoeken meer 
gedaan onder die vlag. We willen in 2017 ook meer gebruik maken van contacten die er vanuit de 
gemeente met werkgevers zijn om werkgevers mee te krijgen in het bieden van kansen aan mensen 
met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.   
 
Trainen medewerkers 
In 2017 krijgen alle klantmanagers werk en inkomen een training gespreksvoering, specifiek gericht 
op het behalen van resultaten met de doelgroep van de Participatiewet.  
 
Verwerking van de gegevens 
We gebruikten tot voor kort een ICT-pakket voor trajectbegeleiding. Daar zijn we mee gestopt per 1 
januari 2017 omdat het geen toegevoegde waarde had. In eigen beheer ontwikkelen we nu een 
werkbaar overzicht van het totale bijstandsbestand in excel.  
Door ons cliëntvolgsysteem suite4werk beter in te richten en meer te gaan werken met de tredes 
van de Participatieladder kan vanaf 2017/2018 betere managementinformatie gegenereerd worden 
t.a.v. de resultaten van het re-integratiebeleid. 
                                                      
4 Eén van de belangrijkste oorzaken voor het uit beeld raken van deze groep is de verandering in de Wet 
Inburgering. Sinds 2013 is de inburgering geen taak meer van de gemeente en is inburgering de 
verantwoordelijkheid geworden van de statushouder. Daarnaast is ook de substantiële groei van het aantal 
bijstandscliënten en het gegeven dat andere doelgroepen meer kans op uitstroom hadden en makkelijker 
begeleid konden worden een belangrijke oorzaak.  
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4. Wat mag het kosten? 
Als gevolg van de akkoorden verhoogde asielinstroom die gesloten zijn tussen Rijk en VNG ontvangt 
de gemeente extra middelen voor participatie en integratie. Deze middelen komen bovenop de 
bestaande bedragen. In verband met de verhoogde instroom vluchtelingen is er in 2016 via de 
algemene uitkering € 358.849,00 ontvangen. Behalve deze middelen ontvangen we op grond van de 
Regeling maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden een bedrag van € 2.370,00 per 
asielgerechtigde. In 2016 ging dat om een bedrag van € 125.492,00. Ook in 2017 gaan we nog extra 
middelen ontvangen. Na aftrek van alle tot nu toe bekende verplichtingen tot en met 2017 is er een 
bedrag beschikbaar van € 253.231,00, exclusief de extra middelen 2017 die we nog gaan ontvangen.  
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
We geven de Participatieraad een toelichting op de voorgestelde plannen, waarna zij met een reactie 
kunnen komen. Ook zullen wij de Werkgroep opvang statushouders betrekken bij de verdere 
uitwerking 
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
Niet van toepassing. 
 
7. Fatale beslisdatum 
Niet van toepassing.  
 
8. Voorstel 
Wij stellen de gemeenteraad voor om: 
1. Kennis te nemen van de evaluatie van 'Goirle aan de Slag 2016' 
2. Kennis te nemen van het tekort op het inkomensdeel in 2016 en het te verwachten tekort in   
    2017. 
3. Akkoord te gaan met de maatregelen om het tekort te verminderen. 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Michel Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7-03-2017 
 
gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 21 maart 2017;  
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. Kennis te nemen van de evaluatie van 'Goirle aan de Slag 2016' 
2. Kennis te nemen van het tekort op het inkomensdeel in 2016 en het te verwachten tekort in   
    2017. 
3. Akkoord te gaan met de maatregelen om het tekort te verminderen. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 11 april 2017.  
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
 
 
          , de griffier 
 
  
  


