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City Deal Inclusieve stad
•
•
•
•
•
•
•
•

Initiatief van vijf steden en BZK, VWS, J&V en SZW
Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad
Amsterdam, Delft, Den Haag en Tilburg sluiten aan
Onderdeel van Agenda Stad
Samen maatschappelijke vraagstukken oplossen
Richt zich op de groep meest kwetsbare inwoners
En enkele cruciale systeeminnovaties
Uitvoeringsorganisaties: Belastingdienst, CJIB e.d.
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Budget Maatwerkondersteuning

Pilot vanaf 1 mei 2015

ONZE VRAGEN
• Draagt maatwerk en preventieve ondersteuning bij aan vermindering
maatschappelijke kosten op lange termijn.
• Wat gebeurt er als je uitsluitingsgronden weg laat?
• Tegen welke juridische/wettelijke barrières lopen we aan?
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Kaders?
verordening
kaders

bezwaar

aanvraag

Voorbeelden waarvan je zegt: “hier moet ik wat doen om
ellende te voorkomen, maar cliënt komt nergens voor in
aanmerking”

Angst voor willekeur, aanzuigende werking en
precedent schepping
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Totale uitgaven
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Uitputting budget
• € 952.236 is er tot nu toe gebruikt.
• € 666,37 is het gemiddelde bedrag per
casus.
• € 8 is het laagste bedrag dat is
uitgegeven.
• € 8.554,25 is het hoogste bedrag dat is
uitgegeven.
• 1429 is het totaal aantal casussen.

Waaraan wordt het uitgegeven?
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Casus: Lasser
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Gezin uit Iran (2 minderjarige kinderen), grote schulden door taalbarrière en
onbegrepen brieven, geen baan, bijstandsuitkering.
Met behulp van vrijwilliger is er gewerkt aan taalachterstand, meneer was lasser
in Iran, via een leerwerktraject is hij begonnen met een lascursus en geslaagd
in september 2015.
Geaccepteerd voor WNSP traject, begeleiding SWT, baan bij metaalbedrijf.
Werknemers moeten eigen lasmasker aanschaffen (vanwege hygiënische
redenen blijft dit ook in eigendom). Masker kost € 1.100.
Normaliter betaald werkgever dit uit een voorschot en wordt maandelijks
ingehouden op salaris, maar vanwege WNSP mag dit niet.
Bijzondere bijstand mag niet, aangezien cliënt al in dienst is en inkomen heeft
boven 110% wsm.
Meneer mag zo niet aan het werk. Maatwerkbudget ingezet voor lasmasker
Jaar bijstandsuitkering: € 16.000
Inzet maatwerkbudget: € 1.100
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Casus: de Canta…
•
•
•

•
•
•
•

Meneer, diagnose MS, niet meer in staat om te werken: IVA uitkering,
>110% wsm, niet in staat om te fietsen of meer dan 100m te lopen
Gescheiden, co-ouderschap, 3 kinderen, brengt kinderen met auto naar
school (13km verderop), in schulden geraakt door scheiding.
Schulddienstverlening, kan zijn auto niet betalen uit het vrij te besteden
bedrag. Geen verruiming mogelijk (heeft reeds minimale afloscapaciteit
volgens NVVK). Moet op basis hiervan zijn auto wegdoen.
Kan hierdoor co-ouderschap niet meer uitvoeren
Heeft op basis van Wmo (medische grondslag) recht op een Canta ad
€10.000.
Vanuit maatwerkbudget € 2.586 (over 3 jaar) ingezet als aanvulling om
vrij te besteden budget, zodat auto behouden blijft.
Besparing € 7.414 , meneer kan co-ouderschap blijven uitvoeren
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Casus: Uithuisplaatsing
•
•
•
•
•
•
•

44 jarige moeder, zoon (14) en dochter (16). Zoon (19) woont niet meer thuis:
verstandelijke beperking en begeleiding.
Moeder heeft uitkering, verleden van WNSP, doorlopen en schuldenvrij.
Opnieuw schulden door man (inmiddels gescheiden), getrouwd in
gemeenschap van goederen.
Veel stress omtrent scheiding, vooral bij zoon met verstandelijke beperking
Huurachterstand € 3.100, huis uitzetting dreigt, geen WNSP mogelijk (<10
jaar), moratorium niet mogelijk (moet gekoppeld zijn aan WNSP)
Kosten nul situatie: huisuitzetting (€ 6.000), maatschappelijke opvang
(€30.000 p/j), pleegzorg (€ 7.000 x2 p.j.) = € 50.000
Inzet maatwerkbudget: € 3.100 + bewindvoeringskosten
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Huisuitzetting (2)
Huisuitzettingen woningcorporatie:
48 in 2012
60 in 2013
2 tot sept 2017

Niet alleen vanwege maatwerkbudget, ook vroegsignalering.
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Anarchie, chaos en failliet?
•
•
•
•

Aanzuigende werking?
Precedent scheppen?
Fraude?
Rechtmatigheid?
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Is een maatwerkbudget de oplossing?

Nee
Eigenlijk is er geen wettelijke barrière om maatwerk te leveren

Ja
Waarom doen we het dan niet?
Wat is er nodig om daadwerkelijk maatwerk te leveren? Cultuuromslag,
organisatie, budgetten etc.
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Toekomst?

• Baten liggen vaak bij andere budgetten, soms ook andere
overheden/verzekeraar
• Geen communicerende vaten: risico op schizofrene discussies van
onderbenutting en tekorten
• 10 duurste gezinnen, kostenbewustzijn en slimme oplossingen (meer
systeemproblemen: privacy, inkoop/aanbesteding)
• We hebben in Zaanstad 13 verordeningen…
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Een beter milieu begint bij jezelf
•
•
•
•

Focus lag op Den Haag… Mag vast niet van de wetgever…
Echter, SZW vindt hier eigenlijk niet van
Bijzondere bijstand is beleidsarm en dus beleidsvrijheid van de gemeente
Onze grootste tegenstanders:
– Onze eigen collega’s…
– Bezuinigingen, teruggrijpen op “control”, effecten op individueel niveau
vs macroniveau
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