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Geachte leden van de Adviesraad VWI,
Op 9 november 2017 heeft u op ons verzoek een advies uitgebracht naar aanleiding van het rapport van
Berenschot waarin onderzoek is gedaan naar de oorzaken van de bestandsontwikkeling BUIG in
Apeldoorn. In deze brief zullen wij een reactie geven op dit advies.
U maakt aan het begin van uw advies een opmerking over de analyse en de aanpak. Ons college deelt
uw mening dat het rapport een eerste verkenning is van de problematiek niet. Wij zijn van mening dat
Berenschot, conform de opdracht, een gedegen analyse heeft gemaakt van de oorzaken die ten
grondslag liggen aan de relatief grote bestandstoename in Apeldoorn. Verder onderzoek, zal naar onze
mening niet meer inzicht opleveren.
Uw adviesraad maakt zich zorgen over de beeldvorming die zou kunnen ontstaan naar aanleiding van het
rapport en dan in het bijzonder de conclusie dat een deel van het tekort vanuit de analyse niet verklaard
kan worden door Berenschot. De term “onverklaard” zoals Berenschot deze gebruikt, heeft in
onderzoekstermen een bepaalde betekenis. Onverklaard zegt in die zin dus niets over de rechtmatigheid
van de uitkeringsverstrekkingen, maar het gaat om macro-verklaringen in de sfeer van demografie,
arbeidsmarkt en dergelijke die het beroep op uitkeringen voor dat deel van het tekort zouden kunnen
duiden. Met u zijn wij van mening dat het belangrijk is om over dit onderwerp zorgvuldig te communiceren
om te voorkomen dat er verkeerde conclusies getrokken zouden worden.
U adviseert om politieke keuzes te respecteren en ervoor te waken dat het terugdringen van het tekort op
het bijstandsbudget niet ten koste gaat van het sociaal beleid. Het college werkt binnen de kaders die
door de gemeenteraad zijn vastgelegd en wij zullen die uiteraard respecteren. En, net als u, zijn wij van
mening dat het terugdringen van het tekort niet ten koste mag gaan van het sociale karakter van het
gemeentelijk beleid.
Inderdaad zijn de caseloads van klantmanagers hoog en dat is vooral het geval bij de
participatieklantmanagers. Dit is ook mede de reden waarom er extra is geïnvesteerd in
participatiecoaches. Daarmee kan er extra aandacht aan die groep worden besteed. Overigens werken
wij in Apeldoorn met de zogenaamde ’trap op, trap af’ systematiek wat wil zeggen dat wanneer het
klantenbestand toeneemt er ook ruimte wordt gecreëerd voor een toename van de formatie. Uiteraard
geldt dit ook omgekeerd. Verder verwacht ons college dat de vorming van de eenheid Activering en
Inkomen en het Werkbedrijf Lucrato leiden tot meer door- en uitstroom uit het bestand, waardoor de
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gemiddelde caseloads ook zullen afnemen. En niet op de laatste plaats zijn wij blij met de gunstige
economische ontwikkelingen die ook hun invloed zullen hebben op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Het college neemt het, door u onderschreven, advies van Berenschot aangaande de PDCA-cycli van
harte over. De eenheid Activering en Inkomen is overigens al begonnen om hier vorm aan te geven. Het
college zal bezien op welke wijze hij handhaving binnen het Sociaal Domein kan oppakken en welke
samenwerking er op de verschillende beleidsterreinen mogelijk is. Daarbij moet rekening worden houden
met het feit dat handhaving in de Participatiewet anders wordt vormgegeven dan bijvoorbeeld in de Wmo.
Uiteraard zullen we het thema handhaving zo veel als mogelijk integraal bezien.
Wij willen u hartelijk danken voor het gedegen advies dat uw adviesraad heeft uitgebracht.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,
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