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Aanleiding
Via de Integratie Uitkering Sociaal Domein Participatie (IUSD Participatie) worden reintegratiemiddelen beschikbaar gesteld voor de doelgroepen Wwb klassiek, nieuw
Wajong en Nieuw begeleiding. Deze middelen worden door de gemeenten overgedragen
aan WerkSaam. WerkSaam zet de re-integratiemiddelen taakstellend in. De afgelopen
jaren zijn niet alle re-integratiemiddelen gebruikt:
Lasten re-integratie
Begroting / voorschot

€
€

2016
2.703.159
2.898.815

€
€

2017
3.261.368
3.744.526

Overschot

€

195.656

€

483.158

Het taakstellende karakter brengt met zich mee dat eventuele overschrijdingen voor
rekening van WerkSaam komen. Overschotten zijn in 2016 en 2017 terugbetaald aan
de gemeenten. De budgetuitnutting wordt door het jaar heen gemonitord maar door de
opsplitsing van het budget naar afdelingen en de afhankelijkheid van de voortgang van
het traject van de cliënt heeft tot nu toe geen volledige budgetuitnutting
plaatsgevonden. In 2017 is bij de begroting van de lasten het Lage Inkomensvoordeel
(LIV) niet meegenomen waardoor eenmalig een hoger overschot ontstaat. De van het
Rijk ontvangen re-integratiemiddelen worden als gevolg daarvan niet volledig gebruikt
voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.
Voorstel
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om de re-integratiemiddelen beschikbaar te
houden voor het doel waarvoor deze middelen zijn verstrekt. Dit kan door een
bestemmingsreserve re-integratie te vormen met ingang van de jaarrekening 2018. Op
die manier kan een optimaal gebruik worden gemaakt van de beschikbare middelen en

ontstaat ruimte om ook in de toekomst de moeilijker bemiddelbare groep cliënten te
laten uitstromen. Hiermee wordt ook gehoor gegeven aan de discussie met het bestuur
over het beschikbaar stellen van extra re-integratiemiddelen.
De omvang van de bestemmingsreserve volgt de overschotten op de reintegratiemiddelen tot een maximum van de jaarlijkse bijdrage. Aan de
bestemmingsreserve is geen eindtijd verbonden. Storting en onttrekking vindt
incidenteel plaats afhankelijk van de budgetuitnutting van enig jaar. Bij een overschot
op de re-integratiemiddelen vindt dotatie plaats, bij een tekort een onttrekking aan de
bestemmingsreserve re-integratie. Het algemeen bestuur besluit over de dotaties en
onttrekkingen bij de vaststelling van de jaarrekening.
Het algemeen bestuur wordt aldus voorgesteld om een bestemmingsreserve reintegratiemiddelen te vormen.

Proces
Het vormen van een bestemmingsreserve voor re-integratiemiddelen is in
overeenstemming met de nota reserves en voorzieningen van WerkSaam (artikel
2.1.1.e). Het algemeen bestuur beslist over de aard en omvang van de
bestemmingsreserves.

