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goede beheersing uitkeringslasten blijft van belang 
 
In het voorjaar van 2011 werd de gemeente Rotterdam geconfronteerd met een verwacht 
tekort van € 100 mln. op de uitkeringsverstrekking. Als gevolg hiervan heeft de gemeente 
maatregelen genomen om de instroom in de uitkeringen te beperken, de uitstroom te 
bevorderen en de kosten per uitkering te verlagen. De gemeente is erin geslaagd het 
financiële tekort op de uitkeringsverstrekking terug te dringen. Dit is met name te danken 
aan de zoekperiode van vier weken die geldt voor iedere Rotterdammer die een uitkering wil 
aanvragen. Dit en meer schrijft de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘uitkomen met 
inkomen’.  
 
Op basis van verschillende factoren raamt het rijk jaarlijks de uitkeringslasten per gemeente en 
kent het rijk de financiële middelen toe om deze lasten te dekken. In 2011 ontving de gemeente 
Rotterdam € 410 mln. voor het verstrekken van uitkeringen. Voor 2013 is aan Rotterdam een 
budget van € 550 mln. toegekend. Taak voor de gemeente is om de uitkeringslasten binnen dit 
budget te houden. Zowel in 2011 (tekort € 91 mln.), als in 2012 (tekort € 20 mln.) was in 
Rotterdam geen sprake van een evenwicht tussen de beschikbare middelen en de kosten van 
de verstrekte uitkeringen, waardoor de gemeente haar financiële reserves moest aanspreken.  
 
De gemeente Rotterdam heeft in 2011 en 2012 in totaal 29 maatregelen uitgevoerd die het 
financiële tekort terug moesten dringen. Het college verwacht dat eind 2013 sprake is van een 
evenwicht tussen de uitkeringslasten en het rijksbudget. Dat het tekort is teruggedrongen is 
met name te danken aan het feit dat de gemeente erin is geslaagd de instroom in de 
uitkeringen terug te dringen. Dit is vooral het resultaat van de zoekperiode die per 1 juli 2011 is 
ingevoerd. Van de Rotterdammers die zich in 2012 bij de gemeente meldden voor een uitkering 
keerde 22% na de zoekperiode niet terug.  
 
Het merendeel van de maatregelen had tot doel uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen of 
anderszins uit te laten stromen. Door de economische crisis en de daarmee samenhangende 
situatie op de arbeidsmarkt hebben deze maatregelen de dalende trend in de uitstroom niet 
kunnen keren. In juli 2011 stroomden nog 1.137 uitkeringsgerechtigden uit, in april 2013 slechts 
293. Met initiatieven als WerkLoont en de Sectorteams slaagt de gemeente er wel in de dalende 
trend in de uitstroom nog enigszins te temperen. In 2012 stroomde 44% van de deelnemers aan 
WerkLoont uit. De sectorteams hebben in de periode juli 2012 tot en met mei 2013 1.435 
vacatures vervuld in de sectoren zorg, haven, bouw/techniek en zakelijke dienstverlening.    
 
De regeling ‘social return on investment’ kan in potentie een aanzienlijk aantal 
uitkeringsgerechtigden aan werk helpen, maar heeft tot op heden nog tot weinig extra 
uitstroom uit de bijstand geleid. In 2012 zijn slechts 188 uitkeringsgerechtigden via de SROI-
regeling bij werkgevers geplaatst. Voor een deel ging het daarbij om tijdelijke stageplaatsen die 
niet tot duurzame uitstroom hebben geleid. 
 
Door de voortdurende economische crisis en onzekerheid rond het rijksbudget blijft een goede 
beheersing van de uitkeringslasten van groot belang. De rekenkamer heeft in haar rapport 
diverse aanbevelingen gedaan, die door het college zijn overgenomen. In zijn reactie op het 
rapport heeft het college tevens aangegeven voornemens te zijn een egalisatiereserve te 
vormen, om toekomstige financiële tekorten mee op te kunnen vangen. Voor 2014 schat het 
college de uitkeringslasten echter € 26 mln. lager in dan het voorlopig toegekende rijksbudget 
van € 604 mln. Rekening houdend met onzekerheden rond de uiteindelijke hoogte van het 
rijksbudget, verwacht de rekenkamer dat er in 2014 sprake zal zijn van een overschot of een 
beperkt tekort. Daarbij komt dat het instellen van de reserve ertoe kan leiden dat de urgentie 
van het beheersbaar houden van de uitkeringslasten minder gevoeld wordt. De rekenkamer 
vindt de vorming van een egalisatiereserve daarom niet wenselijk. 
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