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Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Commissievergadering  Datum 22-mei-18 

Vragensteller   Herman Kleine Koerkamp; Gemeentebelangen Dalfsen 

Agendapunt/onderwerp Kadernota afstand tot de arbeidsmarkt 

Eenheid   Maatschappelijke Ondersteuning 

Contactpersoon  R. Bolhuis 

Contactgegevens  r.bolhuis@dalfsen.nl 

    0529-488961 

 

Vragen: 

1. Zet daling aantallen uitkeringtrekkers volgens PW in 2018 door? 

2. In het overzicht van Dalfsen geeft u aan dat het aantal jongeren in de uitkering sterk stijgt. Als ik 
het stuk lees over de jonggehandicapten (Wajong) komen ze niet uit deze doelgroep. Maar waarvan 
dan wel? 

3. In 2008 100 personen in bijstand 

         2016 242 personen bijstand 

         2017 236 personen bijstand. 

Waar komen deze mensen vandaan en hoeveel statushouders komen hierin voor? Hiermee willen wij 
ze niet veroordelen. Het is logisch dat ze instromen. Maar door de juiste aantallen te kennen, kun je 
betere conclusies trekken. 

Ad.1. 

De daling van het aantal uitkeringen zet zich helaas niet door in 2018. Over de eerste maanden van 
dit jaar zijn de aantallen als volgt: 

 

december 2017 236 

  

januari 2018 253 

februari 2018 255 

maart 2018 257 

april 2018 253 

 

Ad. 2 

Het aantal jongeren t/m 26 jaar met een uitkering is in de gemeente Dalfsen in de afgelopen drie jaar 
inderdaad gestegen. De reden van deze groei is lastig te verklaren. Deels is dit toe te schrijven aan de 
algemene stijging van het aantal uitkeringen. Voor een ander deel zou het verband kunnen houden 
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met de Participatiewet. Maar dit is moeilijk te achterhalen. Dan zou per persoon moeten worden 
bekeken wat er met deze persoon zou zijn gebeurd als de Wajong nog in de oorspronkelijke vorm 
had bestaan. Vermoedelijk zou een deel van deze jongeren die nu een Participatiewet-uitkering 
ontvangen, anders een Wajong-uitkering hebben gehad. Maar dit verklaart nog niet volledig de 
stijging van het aantal jongeren. Op dit moment is nog in onderzoek hoeveel jongeren met een Pw-
uitkering staan geregistreerd in het doelgroepenregister van het UWV (dit is een indicatie van het 
arbeidsvermogen).  

 

Ad. 3 

De afgelopen 10 jaar is het uitkeringsbestand van de gemeente Dalfsen meer dan verdubbeld. In het 
algemeen worden de volgende factoren genoemd voor de stijging: economische crisis, instroom 
statushouders, verhogen AOW-leeftijd, verlagen WW-duur, beperken instroom Wajong en afschaffen 
sociale werkvoorziening.  

 

Het exacte aantal statushouders (of: vergunninghouders) is op korte termijn niet aan te leveren. 
Mensen met een Participatiewet-uitkering hebben in de uitkeringsadministratie niet een aparte code 
o.i.d. als statushouder. Men staat gewoon als uitkeringsgerechtigde geregistreerd. Ook kan niet 
zonder meer op achternaam worden geselecteerd. Om het exacte aantal te achterhalen moet per 
uitkeringsgerechtigde in het dossier worden gekeken wat de reden is van instroom. Wel kan op korte 
termijn een schatting worden gemaakt. In de afgelopen 15 jaar was de taakstelling voor de 
huisvesting gemiddeld ongeveer 30 personen per jaar. Bij elkaar opgeteld dus 450 personen. De 
gemiddelde gezinsgrootte wordt geschat op 3 personen. Dus 150 huishoudens/uitkeringen. 
Aannemende dat 70% nog afhankelijk is van een uitkering, zal het aantal uitkeringen van de 
vergunninghouders ca. 100 zijn. Dit betekent dat ongeveer 40% van het uitkeringsbestand bestaat uit 
de vergunninghouders. 

 


