
Toekenning geactualiseerde participatiebudget 2015 

In juni 2014 is het indicatieve Participatiebudget 2015 aan de gemeenten bekend gemaakt via het 

gemeenteloket SZW en via de internetbijlage van het gemeentefonds. Thans wordt het 

geactualiseerde Participatiebudget 2015 bekend gemaakt. Dit betreft wederom een indicatief 

participatiebudget 2015 dat later nog bijgesteld kan worden. Voor het onderdeel Wsw is uitgegaan 

van de taakstelling 2014 (na verwerken van de overdracht taakstelling) als basis, maar dit 

onderdeel van de budgettoekenning zal in mei 2015 worden herzien op basis van het aantal 

gerealiseerde Wsw arbeidsplaatsen in standaardeenheden in 2014. 

Het participatiebudget vanaf 2015 wordt als een integratie-uitkering van het gemeentefonds aan 

de gemeenten toegekend. Dit betekent dat er geen bestedingsvoorwaarden aan zijn verbonden en 

dat de middelen na drie jaar aan de algemene uitkering van het gemeentefonds zal worden 

toegevoegd, tenzij dit om verdeelsysteemtechnische redenen niet mogelijk is. In de bijlage zijn de 

verschillende deelbudgetten Wsw en middelen re-integratie onderscheiden, maar het betreft een 

integraal budget, waarbij de gemeenten zelf de besteding kan bepalen.  

De geactualiseerde budgetten 2015 per gemeente worden behalve op het gemeenteloket SZW ook 

via de internetbijlage gemeentefonds bekend gemaakt. 

Ten opzichte van het indicatieve budget van juni zijn de volgende wijzigingen aan de orde.  

De cijfers voor de bijstandspopulatie en beroepsbevolking alsmede lager opgeleiden per 

gemeente zijn door het CBS geactualiseerd en in het geactualiseerde budget 2015 verwerkt.  

De cijfers voor instroom Wajong werkregeling en Wsw-instroom  zijn eveneens geactualiseerd. 

Deze cijfers worden binnen het participatiebudget gebruikt voor de verdeling van middelen 

voor de nieuwe doelgroep van de Participatiewet. 

Er zijn middelen aan het beschikbare macrobudget toegevoegd op grond van de loon/prijs-

bijstelling 2014. In totaal is er aan het participatiebudget een bedrag van € 14,9 mln. 

toegevoegd voor het jaar 2015. 

De uitstroomcijfers Wsw zijn herzien en in de toekenning is rekening gehouden met de 

overdracht van Wsw-arbeidsplaatsen, voor zover deze informatie tijdig door de betreffende 

gemeenten aan SZW zijn aangeleverd en vóór 5 september 2014 bij SZW is binnengekomen. 

Gegevens die na 5 september zijn binnengekomen worden meegenomen bij de herziening van 

de budgettoekenning volgend jaar. 

 Op basis van het rapport ‘Afbouw van het Wsw-bestand. Actualisatie op basis van 

Wsw-gegevens eind 2013. Gecorrigeerd voor instroom in de Wsw tot eind 2014’ 

kunnen gemeenten inschatten hoe groot het Wsw-bestand in de komende jaren zal zijn. Zie in 

bijlage A van de rapportage de gegevens per gemeente.  

In het kader van de Participatiewet zijn er middelen aan het macrobudget toegevoegd ter 

dekking van de kosten van gemeenten voor adviezen van het UWV voor bepaling van de 

doelgroep van de baangarantie, adviezen over mensen met de medische –urenbeperking en 

adviezen over het in aanmerking komen van mensen voor beschut werk. Voor deze nieuwe 

activiteiten worden gemeenten gecompenseerd via het participatiebudget. Voor 2015 is er 

daarom een bedrag van € 14 miljoen aan het participatiebudget toegevoegd. 

Op verzoek van de VNG en na akkoord van de algemene leden vergadering VNG wordt een 

gering deel van het beschikbare budget voor de doventolken/meeneembare voorzieningen 

toegekend aan de VNG, zodat de centrale landelijke voorziening in stand kan worden 

gehouden. 


