
01-06-2012:  Crisis slaat toe  

Stijging werkloosheid in Heusden 

Deze week kwamen de maandelijkse werkloosheidscijfers van het UWV weer beschikbaar, dit keer 
over de maand april. Terwijl de werkloosheid landelijk gezien in april iets daalde t.o.v. de maand 
maart was er in Heusden juist een forse stijging. In één maand tijd steeg de werkloosheid met 28 
personen, bijna 3%, tot 1001. In vorige maanden was de situatie precies omgekeerd: landelijk een 
stijging,  in Heusden juist een daling. Overigens blijft de werkloosheid in Heusden met 4,6% nog altijd 
erg laag ten opzichte van het landelijke werkloosheidscijfer (6,0%). Maar dat is natuurlijk een hele 
schrale troost voor degenen die nou net werkloos zijn geworden. 

De cijfers in buurgemeenten Loon op Zand en Waalwijk vertonen eenzelfde tendens als in Heusden; 
ook daar een forse stijging in april, resp. 2,5% en 3,5%. Ook in die gemeenten blijft de werkloosheid 
echter royaal onder het landelijk gemiddelde.  

Ook in de eerste bestuursrapportage van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) zie je dat de 
economische crisis in de Langstraat gevolgen heeft. Het aantal bijstandsgerechtigden neemt de 
laatste maanden weer fors toe. In haar begroting ging de ISD nog uit van 1130 klanten per 1 januari 
2012; in werkelijkheid waren dat er echter 1206 en eind maart was dat al gestegen naar 1234 
mensen (Heusden, Waalwijk en Loon op Zand samen) die een bijstandsuitkering ontvingen. In 
Heusden gaat het daarbij om 436 mensen. Dat heeft natuurlijk ook financiële gevolgen; de uitkering 
van het Rijk stijgt met 2,6 miljoen en men hoopt dat dit bedrag toereikend zal zijn. De ontwikkelingen 
gaan echter snel, zo gaat de invoering van de huishoudtoets per 1 juli a.s. niet door en het gevolg 
daarvan zal zijn dat er ook meer uitkeringen betaald zullen moeten worden. Onzekerheid troef. 

Veel mensen die de bijstand in gaan en dan zou je dus eigenlijk extra geld moeten kunnen inzetten 
om die mensen weer aan een baan te kunnen helpen. Dat extra geld is er helaas niet; integendeel, 
het beschikbare re-integratiebudget is aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren. Was er vorig jaar 
nog een rijksbudget beschikbaar van 3,6 miljoen euro, in 2012 is dat bedrag verlaagd naar 1,7 
miljoen, meer dan gehalveerd dus. Dat betekent dat de ISD aanzienlijk minder mogelijkheden heeft 
om mensen met een uitkering een re-integratietraject aan te bieden en dat de kans op uitstroom 
naar een reguliere baan dus aanzienlijk kleiner wordt. Veel lopende trajecten worden zo spoedig 
mogelijk beëindigd, maar je moet daarbij natuurlijk wel rekening houden met looptijden. Over 2012 
wordt dan ook een tekort op het re-integratiebudget verwacht van 8 ton. De drie gemeenten zullen 
dat bedrag moeten bijpassen. 

Onze nieuwe burgemeester is een fanatiek twitteraar en in zijn van zijn tweetjes stelde hij te streven 
naar een bijstandsvrije gemeente Heusden. Een nobel streven en wie wil dat uiteindelijk nou niet. 
Maar is het reëel? Natuurlijk moet je als gemeente alles uit de kast trekken om mensen aan de slag 
te krijgen, om mensen mee te laten doen in de samenleving. Maar je moet ook realist zijn. Met een 
economische crisis die momenteel letterlijk overal toeslaat, met een werklozenbestand van meer 
dan 1000 personen en met 436 mensen in de bijstand is het een illusie te denken dat je al die 
mensen aan de slag krijgt. Daar komt nog bij dat in dat bestand van 436 bijstandsgerechtigden veel 
mensen zitten die (zoals dat in het jargon heet) op verre afstand van de arbeidsmarkt staan. Onder 
aan de zgn. participatieladder en sowieso al weinig kans op regulier werk. En als werkgevers dan al 
een schaarse vacature hebben en kunnen kiezen uit een werklozenbestand van meer dan 1000 



mensen, dan is de keuze vaak al snel gemaakt. Bijstandsvrij is een nobel streven en dat zal het nog 
heel lang blijven. Dat betekent tegelijkertijd dat je als gemeente heel goed moet kijken naar je 
minimumbeleid; waar je mensen met een minimaal inkomen tegemoet kunt komen, daar moet je 
dat ook zoveel mogelijk doen. Zoveel mogelijk, want ook de gemeentelijke financiën zijn helaas 
beperkt. 
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