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Integratie-uitkering Sociaal domein 2018 Wsw 11 juni 2018

Geacht college,

Met de meicirculaire heeft het Rijk recent de Integratie-uitkering Sociaal domein 2018-2023 bekend

gemaakt; daarmee zijn ook de budgetten ten behoeve van de Wsw gewijzigd.

Het verdeelmodel

In het verder gewijzigde verdeelmodel 2018 is de problematiek van het verrekenen van ‘rijksbijdragen’

met buitengemeenten grotendeels opgelost.

Door middel van de indicator ‘(Ioon-)betalende gemeente’ in de Wsw-statistiek wordt bij de toekenning

van het budget rekening gehouden met de laatste werkgever in het basisjaar t-1. Daarmee wordt bereikt

dat bij overplaatsing in het basisjaar (t-1) het budget voor het volgende jaar (t) naar de nieuwe werkgever

gaat en niet meer tussen de oude en de nieuwe werkgever verrekend hoeft te worden.

Alleen voor overplaatsingen van en naar buitengemeenten in het lopende jaar (t) moet nog verrekening

plaatsvinden, echter dit gaat om relatief geringe aantallen en bedragen.

Voor medewerkers van Wedeka die niet woonachtig zijn in één van de eigen gemeenten wordt de

centrumgemeente Stadskanaal als “betalende gemeente' opgegeven.

Voor wat betreft de gevolgen van de gemeentelijke herindeling en de verdeling van de budgetten vanaf

2019 zullen wij in de loop van dit jaar met voorstellen komen.

Herzien budget voor uw gemeente

Voor uw gemeente is in de meicirculaire een bedrag van € 10.534.322,- voor de Wsw beschikbaar

gesteld.

Dit budget is gebaseerd op uw aandeel in het landelijke budget volgens de aantallen in het basisjaar

2017 van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren zoals die

recent door Panteia zijn gepubliceerd.



Paginanummer Kenmerknummers

Wij verzoeken u als gebruikelijk het gewijzigde budget betaalbaar te stellen en stellen voor om voor de

verdeling tussen Wedeka en BWRI uit te gaan van de genoemde basisgegevens, wat leidt tot de

volgende opstelling.

Midden-Groningen, verdeling budget Wsw meicirculaire 2018

Se's Subsidie Per se

Totaal 10.534.322

Menterwolde - Wedeka 107,43 2.623.174 24.417

Hoogezand-Sappemeer 267,94 6.542.278 24.417

Slochteren 56,06 1.368.870 24.417

431 ‚44 10.534.322

Aantallen se's conform de basisgegevens van Panteia.

De lopende bevoorschotting van Wedeka is gebaseerd op de septembercìrculaire 2017 met een

jaarbedrag van € 2.469.281 ,-. Het aandeel volgens de meicirculaire is € 153.893,- hoger.

Voor het betalingsverkeer is het wellicht het meest praktisch en overzichtelijk wanneer u het verschil, al

dan niet in termijnen, betaalbaar stelt in plaats van het herrekenen en wijzigen van de reeds

geagendeerde periodieke overboekingen bij de BNG Bank.

Bij voorbaat dank,

A.J. (Arjan) Hartman

Divisiecontroller


