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Geachte heer, mevrouw, 

Tijdens de begrotingscommissie W&I op woensdag 2 november jongstleden hebben wij u 
informatie over het Participatiebudget 2017 toegezegd. Dit budget bestaat uit het 
'klassieke' re-integratiedeel, geld voor nieuwe doelgroepen en de subsidie voor de SW. 
Met deze brief informeren wij u over de middelen die bestemd zijn voor re-integratie en 
maatschappelijke participatie. 

Van het Rijk ontvangen we voor 2017 €17,3 miljoen voor de 'klassieke' re-integratie en 
de nieuwe doelgroepen (mensen met een arbeidsbeperking die anders waren ingestroomd 
in de SW of Wajong). In de gemeentebegroting 2015 is voor 2017 een aanvullend bedrag 
van €4.6 miljoen beschikbaar gesteld voor re-integratie en maatschappelijke participatie. 
Samen komt dit neer op €21,9 miljoen. Hieronder geven wij op hoofdlijnen aan hoe we 
dit geld gaan inzetten om de doelstellingen uit het coalitieprogramma en verschillende 
beleidsnota's te behalen. Ook treft u een financieel overzicht aan. 

In 2017 bedragen de kosten voor de gesubsidieerde arbeid ongeveer €1,2 miljoen. Dit 
betreft de kosten voor de banenpool en de seniorenbanen. Deze zijn buiten de afbouw van 
de gesubsidieerde arbeid gelaten. Aangezien er al een aantal jaren niemand meer in kan 
stromen zal dit bedrag de komende jaren blijven afnemen. 

Zoals hierboven aangegeven, ontvangen we van het Rijk naast het 'klassieke' re-
integratiedeel en het geld voor de nieuwe doelgroepen ook een subsidie voor de SW. 
Onze kosten zijn al jarenlang hoger dan de subsidie die we ontvangen vanuit het Rijk. 
Sinds 2015 lossen we dit tekort op binnen het Participatiebudget. In de begroting gaan we 
voor 2017 uit van een tekort van ongeveer €7 miljoen. 
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De komende jaren zal de groep mensen met een arbeidsbeperking, waar we als gemeente 
verantwoordelijk voor zijn, steeds groter worden. Dit komt omdat de toegang tot de SW is 
afgesloten en alleen nog maar mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn in kunnen 
stromen in de Wajong. We bieden deze mensen de ondersteuning die ze nodig hebben. 
Bijvoorbeeld een beschutte werkplek, ondersteuning bij een afspraakbaan bij een 
reguliere werkgever, of een andere vorm van begeleiding. In 2017 reserveren we hiervoor 
ruim €1 miljoen. 

In de begroting hebben we een bedrag van ongeveer €6,8 miljoen opgenomen voor 
uitvoeringskosten. Hierin zitten zowel de uitvoeringskosten voor maatschappelijke 
participatie als voor werk. Het gaat om e-coaches, re-integratie coaches, coaches 
meedoen (voorheen re-integratiecoaches MP genoemd), adviseurs werving & selectie, 
adviseurs toeleiding, accountmanagers en administratieve ondersteuning. Aangezien we 
meer dan in het verleden zelf mensen begeleiden, is een deel van de trajecten die we 
vroeger inkochten niet meer nodig. Ten opzichte van 2016 zetten we in 2017 3 extra 
coaches meedoen in, zodat we iedereen die maatschappelijke wil participeren kunnen 
ondersteunen. Dit kunnen mensen zijn die we in het kader van Kansen in Kaart hebben 
gesproken of mensen die zich zelf bij de gemeente of het WIJ team melden. 

We vinden het belangrijk dat mensen die kunnen werken dat ook doen. Om mensen te 
helpen om de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen zetten we verschillende 
instrumenten in. We begeleiden mensen in het Centrum naar Werk en zetten scholing, 
werkervaringsplaatsen, uitstroombanen en andere trajecten in. Eind 2016 zijn we gestart 
met Flextensie. Een constructie waarbij werkzoekenden met behoud van uitkering actuele 
werkervaring opdoen, bouwen aan hun cv en netwerk en er financieel iets aan over 
houden. Ook maken we gebruik van uitzendbureaus om mensen op een vacature te 
matchen. Voor mensen die een eigen bedrijf willen beginnen, hebben we specifieke 
trajecten. Naast uitstroom uit de uitkering via zelfstandig ondernemerschap stimuleren we 
ook in 2017 mensen om parttime te ondernemen. In totaal is hiervoor ongeveer €2,2 
miljoen beschikbaar. 

Voor mensen die zijn aangewezen op maatschappelijke participatie subsidiëren we in 
2017 weer verschillende activiteiten in de wijken. Daarnaast kunnen mensen een traject 
volgen bij Museum Technische Werken of taaiondersteuning krijgen. We hebben geld 
gereserveerd voor 500 deelnemers op een Participatiebaan. De organisatie ontvangt van 
ons geld voor de begeleiding en de deelnemer krijgt een premie. Net zo als in 2016 
bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding. We hebben hiervoor ongeveer 
€2,2 miljoen beschikbaar. 

Naast het subsidiëren van activiteiten in de verschillende wijken, wordt ook in 2017 een 
deel van het Participatiebudget ingezet voor de dekking van het gebiedsprogramma. Het 
gaat om een bedrag van €300 duizend. 



Bladzijde 3 van 4 

In 2017 gaan we door met Kansen in Kaart. We gebruiken hiervoor de ervaringen die we 
het afgelopen jaar hebben opgedaan. Met als doel om ook in de toekomst de kansen te 
benutten en de maatschappelijke deelname van Stadjers te waarderen en structureel op 
een hoger peil te brengen en te houden. De kosten hiervoor bedragen €760 duizend per 
jaar. Daarnaast reserveren we zowel binnen het budget voor de doelgroep 
maatschappelijke participatie als het budget voor de doelgroep re-integratie geld voor het 
vervolg/de borging van Kansen in Kaart. 

In 2017 gaan we aan de slag met Bijstand op maat. Hier informeren wij u op een later 
moment over. 

Tenslotte willen we in 2017 doorgaan met het project 'Zelf aan het Werk' waarbij vraag 
en aanbod op een innovatieve manier bij elkaar worden gebracht en reserveren we geld 
voor taaiondersteuning. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 
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Inkomsten 2017 

Rijkssubsidie 17.303 

Gemeentelijke middelen 4.600 

Totaal 21.903 

Uitgaven 2017 

Gesubsidieerde arbeid 1.240 

Subsidie tekort SW 7.053 

Inzet nieuwe doelgroepen (begeleiding nieuw beschut en 
afspraakbanen) 

1.027 

Uitvoeringskosten re-integratie en participatie 6.844 

Trajecten, werkervaringsplaatsen, uitzendbureaus en 
scholing voor de doelgroep re-integratie en zelfstandigen 

2.225 

Projecten, activiteiten, P-banen en trajecten en scholing 
voor de doelgroep maatschappelijke participatie 

2.196 

Gebiedsgericht werken 300 

Kansen in Kaart 760 

Overig (Zelf aan het Werk, taaiondersteuning etc.) 258 

Totaal 21.903 


