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De gemeente Rijswijk heeft als beste gescoord in de benchmark
WWB (Wet Werk en Bijstand) (Wet Werk en Bijstand) 2011van
SGBO/BMC. SGBO/BMC heeft in samenwerking met Stimulansz
en Divosa gegevens uit 2011 geanalyseerd van de 48
deelnemende gemeenten aan de Benchmark WWB (Wet Werk en
Bijstand). In dit onderzoek is gekeken hoe deze gemeenten
presteren op een aantal onderdelen van de WWB (Wet Werk en
Bijstand). De best presterende gemeente in 2011 is de gemeente
Rijswijk. Rijswijk blinkt uit in een efficiënte bedrijfsvoering. Het
kent met name korte doorlooptijden van aanvragen en snelle
terugvordering van teveel betaalde uitkeringen. Tegen het
landelijke beeld in weet de gemeente Rijswijk in 2011 een daling
van het aantal uitkeringsgerechtigden te realiseren. Dit vertaalt
zich in een positief budgetresultaat op het inkomensdeel; het
Reinder de Boer, hoofd afdeling Sociale Zaken van

budget dat de gemeente van het Rijk ontvangt voor het betalen

de gemeente Rijswijk, neemt de prijs in ontvangst

van de uitkeringen.

van Carla van Vianen

Toename uitkeringen tegen
afname middelen
Uit de benchmark blijkt verder dat gemeenten over het algemeen in 2011 voor het tweede jaar op rij fors meer hebben besteed
aan bijstandsuitkeringen dan ze aan middelen hiervoor beschikbaar hadden. Ook het budget dat beschikbaar is voor de
re-integratie van de burgers met een uitkering was in 2011 steeds meer uitgeput. Het aantal uitkeringen blijft echter toenemen,
terwijl de beschikbare banen blijven afnemen. Dit resulteert in een steeds minder grote uitstroom naar werk vanuit de uitkering.
Het lijkt er wel op dat gemeenten de vruchten plukken van een geïntensiveerd handhavingsbeleid: het gemiddelde
fraudebedrag is flink geslonken, wat suggereert dat gemeenten fraude vroegtijdig signaleren.

Trots op resultaat
Wethouder Jos Bolte (Sociale Zaken, Welzijn, Onderwijs en Zorg) is bijzonder trots op het goede resultaat van de gemeente
Rijswijk. “Juist in deze tijd waarin gemeenten te maken hebben met extra taken, een grotere doelgroep met een flinke afstand
tot de arbeidsmarkt, in combinatie met een versobering van de beschikbare middelen voor de uitvoering ervan, is het een mooie
prestatie van onze afdeling Sociale Zaken. Wij hechten als gemeente een groot belang aan een efficiënte bedrijfsvoering.
Daarbij gaan we op een verantwoordelijke en respectvolle manier om met onze cliënten: mensen met een uitkering. Dat dit
werkt, blijkt. Niet voor niets behaalden we in 2008 ook al de beste score in de benchmark. “
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