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ONDERWERP

Voortgang verdeelmodel 2018 

Geachte Raadsleden,

Middels deze brief willen wij u informeren over de voortgang van het verdeelmodel 2018 
voor de Rijksvergoeding van de bijstandsuitkeringen. 

Eind 2016 is het proces opgestart voor verbeteringen in het verdeelmodel 2018. Daarbij 
moeten we niet denken aan grote veranderingen. Immers, het model 2017 ‘staat’. Voor 2018 
praten we hoogstens nog over ‘verfijningen’.

Het onderzoek naar de verfijningen is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, 
hetzelfde bureau als het model 2017 heeft ontwikkeld. Daarbij wordt ze ondersteund door 
het bureau Atlas voor Gemeenten. De gemeente Vlissingen is betrokken in de 
begeleidingsgroep.

De uitkomsten van het onderzoek naar verbeteringen zijn de volgende:
- Er is onderzocht of er rekening gehouden kan worden met seizoenseffecten. Dit is in 

het model niet goed mogelijk en wordt dan ook niet ingevoerd.
- Er zijn enkele nieuwe indicatoren aan het model toegevoegd. Deze indicatoren zijn 

door gemeenten aangedragen of komen uit het onderzoek naar de uitschieters van 
het verdeelmodel. Indicatoren die de verklaringskracht van het model voldoende 
verbeteren zijn vervolgens aan het model toegevoegd.

- Ook zijn er enkele indicatoren in het model verfijnd door ze verder uit te splitsen.
- Resultaat is dat het model 2017 geen grote wijzigingen ondergaat maar op enkele 

onderdelen verder is verfijnd. Dit model wordt, na vaststelling door de 
staatssecretaris, gebruikt om de budgetten 2018 te berekenen. Deze budgetten 
worden voor 1 oktober 2017 gepubliceerd.
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Wat loopt nog meer?
- Onderzoek uitschieters verdeelmodel.
- Bezwaarschrift tegen beschikking 2017.

Onderzoek uitschieters verdeelmodel
Er zijn interviews gehouden met de 16 kerngemeenten die de grote negatieve en positieve 
uitschieters vormen. Er is een enquête gehouden onder de 40.000+gemeenten (de 
gemeenten die volledig volgens het model verdeeld worden). Op basis hiervan is een 
rapportage gemaakt. 
Uit dit onderzoek blijkt dat beleid en uitvoering een verklarende factor is voor uitschieters. Dit 
sluit overigens aan bij de achterliggende gedachte van het verdeelmodel: voor objectieve, 
niet beïnvloedbare factoren moet het model corrigeren, maar niet voor beleid en uitvoering.
Echter, beleid en uitvoering verklaart niet alles van de verschillen. Wat dan wel? Dat blijkt 
vervolgens lastig te kwantificeren. Een belangrijke factor is wel de prijscomponent door 
deeltijdwerk. Maar waarom de gemeenten verschillen in mate van deeltijdwerk is niet te 
achterhalen. Daarmee blijft er onduidelijkheid over de prijscomponent. Het advies is hier 
voor model 2019 verder onderzoek naar te doen.

Bezwaarschrift beschikking verdeelmodel 2017
Tijdens de hoorzitting van 7 maart 2017 is het bezwaarschrift aangehouden. Afgesproken is 
eerst overleg te hebben tussen de gemeente en het Ministerie van SZW. Er is diverse keren 
overleg geweest en informatie uitgewisseld. Dit biedt echter onvoldoende inzicht en komt 
niet tegemoet aan onze bezwaren. Op basis hiervan zal het bezwaarschrift verder worden 
doorgezet.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


