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In haar raadsvergadering van 27 november 2019 heeft de gemeente Zuidplas het raadsvoorstel 

“Actieplan op weg naar werk” (registratienummer R19.000115) aangenomen om de komende vier 

jaar inwoners met een bijstandsuitkering te laten uitstromen naar betaald werk of op een andere 

manier hun participatie te verhogen. 

De extra kosten voor dit actieplan zijn jaarlijks 376.000 Euro voor de jaren 2020, 2021 , 2022 en 2023. 

De in dit actieplan gestelde ambities zijn: 

a. Jaarlijks stromen 90 inwoners volledig uit naar betaald werk. 

b. Jaarlijks maken 225 inwoners één (of meer) stap(pen) op de participatieladder. 

c. Maximaal 7% van ons bijstandsbestand is 27 jaar of jonger. 

De onderzoeksvraag is: 

Worden deze gestelde ambities vanuit dit actieplan wel door IJsselgemeenten gerealiseerd in de 

jaren 2020 en 2021 voor de extra budget dat de gemeente Zuidplas hiervoor heeft beschikbaar 

gesteld. 

Bevindingen: 

1. In het  Actieplan op weg naar werk (registratienummer A19.001337) noch in het 

eerdergenoemd  raadsvoorstel is opgenomen hoe IJsselgemeenten zich moet verantwoorden 

over deze gestelde ambities. 

 

2. In de jaarplannen 2020, 2021 en 2022 Sociale Zaken IJsselgemeenten Samen werken aan 

participatie en uitstroom wordt het Actieplan op weg naar weg van de gemeente Zuidplas 

niet genoemd. 

 

3. In het raadsinformatiesysteem van de gemeente Zuidplas zijn geen afzonderlijke 

documenten van IJsselgemeenten aangetroffen waarin zij verantwoording aflegt over deze 

gestelde ambities over de jaren 2020 en 2021. 

Aan de hand van de Bestuursrapportage Sociale Zaken 4e  kwartaal 2020 en 4e kwartaal 2021i van 

IJsselgemeenten is getracht te achterhalen of de gestelde ambities voor de gemeente Zuidplas zijn 

bereikt. 
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Jaarlijkse volledige uitstoom naar betaald werk 

jaar 2020ii   jaar 2021 

Participatiewet (voorheen Wwb) (18 tot AOW) 460 klanten  463 klanten 

Instroom (aangenomen allen voor PW)  143 klanten  114 klanten 

Uitstroom voltijd 36 uur week   33 klanten  43 klanten 

 

4. De uitstroom van 90 klanten, die volledig uitstromen, is in de jaren 2020 en 2021 bij lange na 

niet gehaald door IJsselgemeenten. 

Stap(pen) maken op de participatieladder 

In het Actieplan is de participatieladder volgens het model van VNG opgenomen waarop al de 

klanten worden ingedeeld in één van de treden 1 tot en met 6. 

4.1 In de Bestuursrapportage Sociale Zaken 4e kwartaal 2020 is het klantenbestand van 

de gemeente Zuidplas niet volgens eerdergenoemde participatieladder opgenomen.  

In de Bestuursrapportage Sociale Zaken 4e kwartaal 2021 is op pagina 9 wel een tabel met stappen 

op de participatieladder (exclusief) uitstroom (trede 6) opgenomen van het klantenbestand van de 

gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas met gegevens van de jaren 

2020 en 2021.  

Voor Zuidplas hebben in 2020 68 klanten en in 2021 66 klanten een stap omhoog gezet op de 

participatieladder.  

4.2 De betreffende participatieladder is niet volgens het model van VNG en geeft geen 

inzicht hoeveel klanten zich op een trede bevinden en hoeveel klanten per trede een 

stap hoger hebben gezet op de participatieladder. 

IJsselgemeenten voldoet dus voor haar verantwoording van het klantenbestand van 

Zuidplas niet aan de participatieladder volgens het model VNG. 

4.3 Gelet op de verantwoorde aantallen van 68 en 66 klanten voldoet IJsselgemeenten 

bij lange na niet aan het aantal van 225 klanten die jaarlijks een stap op de 

participatieladder moeten maken. 

Aantal klanten in het bijstandsbestand jonger dan 27 jaar 

In de Bestuursrapportage Sociale Zaken 4e kwartaal 2020 zijn voor Zuidplas 42 jongeren jonger dan 

27 jaar met bijstand verantwoord. Het totaal aantal Participatiewet (voorheen Wwb) (18 tot AOW) is 

460. Dat is 9,13% van het klantenbestand. 

5.1  IJsselgemeenten heeft deze ambitie van 7% maximaal voor deze doelgroep in het jaar 

2020 niet gehaald. 
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In de Bestuursrapportage Sociale Zaken 4e kwartaal 2021 zijn voor Zuidplas 42 jongeren jonger dan 

27 jaar met bijstand verantwoord. Het totaal aantal Participatiewet (voorheen Wwb) (18 tot AOW) is 

466. Dat is 9,01% van het klantenbestand. 

5.2 IJsselgemeenten heeft deze ambitie van 7% maximaal voor deze doelgroep in het jaar 

2021 niet gehaald. 

Budget Actieplan 

5. Aan de hand van beide Bestuursrapportages is niet duidelijk geworden of IJsselgemeenten in 

deze 2 jaren het jaarlijks door de gemeente Zuidplas extra  

 

beschikbaar gestelde budget rechtmatig heeft aangewend voor haar “Actieplan op weg 

naar werk”. 

Conclusie 

Uit de verzamelde gegevens kan worden opgemaakt dat IJsselgemeenten voor de jaren 2020 en 2021 

de 3 door de gemeente Zuidplas gestelde ambities in het “Actieplan op weg naar werk” niet heeft 

gehaaldiii dan wel heeft verantwoord volgens dit actieplan. Verder is onduidelijk of het extra budget 

vanuit dit Actieplan in deze jaren wel rechtmatig is aangewend. 

 
i In de Bestuursrapportage Sociale Zaken van het 4e kwartaal wordt ingegaan op de ontwikkelingen in dit 
kwartaal maar er wordt ook informatie gegeven over ontwikkelingen in het betreffende jaar. Dit is met name te 
vinden in de Factsheet met kengetallen klantenbestand per 31/12 over de gemeente Zuidplas. 
ii In deze notitie zijn de gegevens opgenomen zoals in de Bestuursrappoartage 4e kwartaal 2020 zijn  
verantwoord. In de Bestuursrapportage 4e kwartaal 2021 is bij vergelijking met het jaar 2020 gezien dat hier 
soms afwijkende aantallen zijn opgenomen. 
iii Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt komt het vreemd over dat IJsselgemeenten deze ambities niet kan 
halen. 


