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1 5 (DVO RO-MO) 

Purmerend voert de Jeugdzorg voor ons uit; hoe verhoudt zich 

dat tot ons adagium dat wij ‘Dorpszorg’ willen bieden 

 

Dorpszorg blijft gaan volgens de manier waarop we daar in 

Beemster vorm aangeven. De samenwerking die we met 

Purmerend zijn aangegaan heeft daar geen invloed op. 

2 8 Wij dachten, dat de WWB per 1/1/’15 opgaat in de 

Participatiewet. In de verordening wordt er een wet 

aangekondigd: Maatregelen Wet WWB ook per 1/1/’15 

 

Dat klopt. Het was de bedoeling dat de wet maatregelen WWB 

eerder zou ingaan dan de Participatiewet en vervolgens op zou 

gaan in de Participatiewet. Uiteindelijk treden beide wetten op 1 

januari 2015 in werking, De kostendelersnorm die op 1 januari 

2015 in werking treedt komt bijvoorbeeld uit de wet 

maatregelen WWB. 

 

3 8 Graag afko’s de eerste keer volledig noteren; wat is het 

BUIGbudget? 

 

Buig staat voor: de Wet bundeling van uitkeringen 

inkomensvoorziening aan gemeenten Met ingang van 1 januari 

2010 zijn op grond van de BUIG de gemeentelijke geldstromen 

voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de 

WWB/Participatiewet, IOAW (Inkomensvoorziening Oudere 

Arbeidsongeschikte werknemers), IOAZ (Inkomensvoorziening 

Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen) en een gedeelte van 

de Bbz (Besluit bijstand zelfstandigen) 2004 gebundeld. De 

macrobudgetten voor de verschillende regelingen worden 

afzonderlijk geraamd. Vervolgens worden deze macrobudgetten 

opgeteld en het geheel wordt over de gemeenten verdeeld. De 

gemeenten ontvangen dus één budget, zonder schotten. 
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4 8 De term ‘stimuleringssubsidie’ wordt geïntroduceerd, even later 

spreekt u toch weer van de loonkostensubsidie.  

 

In de huidige re-integratieverordening komt de term 

loonkostensubsidie al voor. Het betreft een tijdelijke subsidie 

voor de werkgever die een uitkeringsgerechtigde in dienst wil 

nemen. De financiering verloopt via het Participatiebudget. 

Door introductie van de Loonkostensubsidie in de 

Participatiewet, waarvoor een verordening moet worden 

vastgesteld, kan de term loonkostensubsidie zoals die in de 

oude verordening staat niet meer worden gebruikt en wordt 

daarom omgezet in stimuleringssubsidie.  

 

5 8 Zegt u nog eens helder met welke middelen de participatiewet 

wordt uitgevoerd. U noemt o.a. ook een bestemmingsreserve. 

Volgens ons hebben we voor deze wet geen 

bestemmingsreserve gevormd. 

 

Voor de participatiewet krijgen we, evenals in het verleden 

financiële middelen voor de uitkeringen; het BUIGbudget. 

Voor re-integratieactiviteiten / WSW ontvangen we middelen via 

het Participatiebudget.  

De benaming bestemmingsreserve is wat ongelukkig gekozen. 

Voor de uitkeringen (BUIGbudget) is er namelijk geen reserve en 

voor het Participatiebudget mag maximaal 25% van het voor dat 

jaar toegekende participatiebudget worden gereserveerd voor 

besteding aan participatievoorzieningen in het volgende jaar. De 

afgelopen jaren heeft Beemster steeds een bedrag 

meegenomen naar het volgende jaar. 

 

6 8 De zg. tegenprestatie is beperkt tot 13 wkn. Is dat een 

Rijksvoorschrift. Zo nee, waarom is die periode vastgelegd. 

Uit het onderzoeksrapport "Voor wat hoort wat" blijkt dat bij 

ongeveer de helft van de gemeenten die de tegenprestatie 

uitvoeren de gemiddelde duur korter is dan een half jaar en bij 

iets minder dan de helft is de gemiddelde duur meer dan een 

half jaar. Uit de memorie van toelichting blijkt ook dat de duur 

van de tegenprestatie beperkt van omvang dient te zijn. 13 

weken lijkt ons hierbij passend. 
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7 10 Kunt u ons zeggen hoe en hoe frequent de toeristenbelasting 

wordt gecontroleerd? 

De bedrijven worden ieder jaar aangeschreven door de 

gemeente met het verzoek een opgave te doen van het aantal 

overnachtingen. Daarbij wordt er een lijst uit administratie 

opgevraagd, om te kunnen controleren of de opgave juist is.  

Controles vinden plaats indien er aanleiding toe is en daarnaast 

zal er ieder jaar tenminste één bedrijf gecontroleerd worden.  

 

  

  


