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Begroting vol risico’s 

Per 1 januari van dit jaar ging Baanbrekers van start, een nieuwe organisatie waarin ISD (de 
Intergemeentelijke Sociale Dienst) en WML samengaan. Een uitvoeringsorganisatie die voor de 
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk o.a. de bijstandswet en de sociale werkvoorziening 
uitvoert. Bij de voorbereiding van deze fusie werd natuurlijk een soort werkbegroting opgesteld; nu 
zijn we bijna vijf maanden bezig en ligt er de eerste meerjarenbegroting. Noodgedwongen een 
begroting vol risico’s!  

Want de wereld van bijstand en sociale werkvoorziening is momenteel een wereld vol onzekerheid. 
De Wet Werken naar Vermogen is er door de val van het kabinet Rutte 1 nooit gekomen; nu ligt er de 
nieuwe Participatiewet die (waarschijnlijk) per 1 januari 2015 in werking zal treden. De sociale 
werkvoorziening gaat op slot, geen nieuwe instroom meer. Tegelijkertijd wordt het subsidie op de 
zittende WSW-ers in de loop van de komende jaren drastisch verlaagd. Ook de Wajong 
(werkvoorziening voor jong gehandicapten) gaat op slot. Iedereen moet aan de slag, zoveel mogelijk 
in het reguliere bedrijfsleven. De zgn. arbeids- en reïntegratieplicht gaat voor iedereen gelden. Voor 
grotere bedrijven zou er een verplichte quotumregeling komen waarbij men verplicht wordt om 
arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Maar door het Sociaal Akkoord is die verplichting weer 
omgezet in een (vrijblijvende) inspanningsverplichting. 

Al dit soort ontwikkelingen zorgen ervoor dat het maken van een begroting op zich al een groot risico 
is. De begroting 2013 van Baanbrekers sluit met een tekort van ruim 1,3 miljoen, maar dat werd vorig 
jaar ook al verwacht. De risicoparagraaf in deze nieuwe begroting vergt echter heel wat meer ruimte 
dan de droge cijfertjes. Zo wordt het bedrag voor de bijstandsuitkeringen gelijk gesteld aan het 
budget dat de drie gemeenten daarvoor van het rijk krijgen (18,6 miljoen). Dat budget is nog maar 
voorlopig; in september ontstaat daar pas meer duidelijkheid over. Wel duidelijk is dat het aantal 
uitkeringen veel sterker stijgt dan verwacht; zo verwacht men voor 2013 gemiddeld 1.417 
bijstandsuitkeringen. Eind 2012 waren dat er nog 1.366 en dat was al een toename van 13% t.o.v. 
2011. De uitgaven nemen dus in ieder geval sterk toe en of de inkomsten daarmee gelijke tred 
houden, dat is nog maar de vraag. 

Ook de uitgaven voor reïntegratie zijn in de begroting gelijk gesteld aan het beschikbare budget. En 
dat budget is in de afgelopen jaren aanzienlijk geslonken, voor 2013 is bijna 2 miljoen beschikbaar. Of 
dat voldoende is moeten we nog maar afwachten. Voor de verdere toekomst zijn de onzekerheden 
nog veel groter. De uitwerking van de nieuwe Participatiewet en het onlangs gesloten Sociaal 
Akkoord is nog volstrekt onduidelijk. Een echt betrouwbare begroting is werkelijk niet te maken. 
Voor de komende jaren verwacht men een nog oplopende werkloosheid; het aantal 
bijstandsuitkeringen zal waarschijnlijk navenant toenemen. De beschikbare budgetten staan als 
gevolg van de rijksbezuinigingen sterk onder druk en de tekorten dreigen dus verder op te lopen. 
Daar komt nog bij dat het in deze krimpende economie voor het Sociale Werkbedrijf (de voormalige 
WML) steeds moeilijker wordt om voldoende werk binnen te halen en de mensen aan het werk te 
houden. Dat geldt overigens ook voor WML Facilitair, het deel van WML dat uit de organisatie werd 
gelicht en dat als zelfstandig bedrijf verder ging (50% Baanbrekers en 50% Vebego). WML Facilitair 
houdt zich bezig met groenvoorziening, bewaking en bewassing. Kortom, moeilijke tijden en vooral 
onzekere tijden. Voor de drie deelnemende gemeenten zal het zonder enige twijfel ook extra geld 



gaan kosten; hoeveel daar valt op dit moment eigenlijk geen slag naar te slaan. Veel zal afhangen van 
de economische ontwikkelingen in de komende maanden en jaren. Dat geldt overigens niet exclusief 
voor Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, dat geldt voor alle gemeenten in Nederland. 
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