
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergadering van 

de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op 4 augustus 2008 bij ons college 

ingekomen vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keestra-Tiggelman en het 

door het college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

 
 

 

Van:  CDA fractie Haarlem 

  Cees-Jan Pen/Ria Keesstra 

 

Aan:  College van B&W  

  T.a.v. portefeuillehouder Sociale Zaken  

  

Betreft:  Jongeren in de Wajong  

 

Geacht College, 

 

Al enige tijd wordt gesproken over de stijging in het aantal jongeren die hun weg vinden 

naar een WAJONG uitkering. Uit landelijke cijfers blijkt dat terwijl het aantal mensen in 

de bijstand, WW en WAO/WIA verder afneemt, het aantal jongeren met een WAJONG 

uitkering fors toeneemt. Dit jaar stijgt het aantal Wajongers naar schatting met 15.000 tot 

179.000. Volgens uitkeringsinstantie UWV werken de gemeentelijke sociale diensten 

mee aan de groei.  

 

Sinds de inwerkingtreding van de WWB in 2004 heeft Haarlem een financiële prikkel om 

mensen uit de bijstand te laten stromen. Sommige gemeenten hebben ervoor gekozen om 

jonge cliënten met psychische problemen aan te melden voor de WAJONG. In 2007 was, 

op grond van landelijke cijfers, ruim 25 procent van de nieuwe instroom 

bijstandsgerechtigd. In onze gemeente doet zich sinds enige tijd ook een afname van het 

aantal bijstandsgerechtigden voor. Deze daling wordt door het college toegeschreven aan 

de economische groei van de afgelopen jaren en de inzet van nieuwe instrumenten op 

weg naar reïntegratie.  
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Wij zouden graag meer cijfers willen hebben over de ontwikkeling van het aantal 

WAJONG uitkeringsgerechtigden in Haarlem. Het CDA wenst naar aanleiding van 

bovenstaande schriftelijke vragen te stellen ex artikel 38. 

 

1.  Is bekend hoeveel jongeren in Haarlem in 2006 een WAJONG uitkering hebben 

en is dit aantal in 2007 gestegen? 

 2.  Wat is het beleid van de gemeente geweest in de afgelopen twee jaar aangaande 

de toeleiding (aanmelding dan wel doorverwijzing) naar een WAJONG 

uitkering? Op grond waarvan zijn de cliënten beoordeeld en op grond daarvoor 

naar het UWV doorverwezen, indien van toepassing?  

3. Heeft de gemeente de WAJONG uitkering behandeld als een 'voorliggende 

voorziening' ten opzichte van een bijstandsuitkering? 

4.  Het percentage jongeren in een bijstandsuitkering in Haarlem is de afgelopen 

jaren gedaald. In hoeverre is deze daling toe te schrijven aan een grotere 

toestroom naar een WAJONG uitkering? En in hoeverre is de daling van het 

aantal jongeren in de bijstand in het licht van het stijgend aantal jongeren in de 

WAJONG te danken aan de goede economische groei dan wel de inspanningen 

die door de gemeente worden geleverd?  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Cees-Jan Pen 

Ria Keesstra 

 

 

Aan de heer C.J. Pen 

lid van de gemeenteraad 

Kleverparkweg 54 rood 

2023 CG  Haarlem 

 

Aan mevrouw Keestra-Tiggelman 

lid van de gemeenteraad 

Zijlweg 288 

2015 CN  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 4 augustus 2008 

Jongeren in de WAJONG 

 

 

Geachte heer Pen en mevrouw Keestra-Tiggelman, 

 

Krachtens artikel 38 reglement van orde van de gemeenteraad Haarlem heeft u vragen 

gesteld over jongeren in de Wajong. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

 

1. Is bekend hoeveel jongeren in Haarlem in 2006 een Wajong uitkering hebben en is 

dit aantal in 2007 gestegen? 
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Antwoord  

Wij hebben navraag gedaan bij het UWV, die de Wajonguitkeringen verstrekt. Het UWV 

kan deze gegevens helaas niet leveren met terugwerkende kracht. Het actuele aantal 

Wajong-uitkeringen in Haarlem bedraagt circa 1.400. 

 

2. Wat is het beleid van de gemeente geweest in de afgelopen twee jaar aangaande de 

toeleiding (aanmelding dan wel doorverwijzing) naar een Wajong-uitkering? Op 

grond waarvan zijn cliënten beoordeeld en op grond daarvoor naar het UWV 

doorverwezen, indien van toepassing? 

 

3. Heeft de gemeente de Wajong-uitkering behandeld als een ‘voorliggende 

voorziening’ ten opzichte van een bijstandsuitkering? 

 

Antwoord vraag 2 en 3 

De Wajong is een voorliggende voorziening ten opzichte van de bijstand. Bij de 

uitkeringsintake op het CWI wordt bij nieuwe aanvragen altijd gekeken naar 

voorliggende voorzieningen, zodat onterechte instroom in de bijstand wordt voorkomen. 

  

In de afgelopen twee jaar hebben wij het zittend bestand bijstandsgerechtigden met een 

ontheffing van arbeidsverplichtingen gescreend op voorliggende voorzieningen. Op basis 

van onafhankelijk onderzoek is vastgesteld dat een klein aantal bijstandsgerechtigden in 

aanmerking kwam voor de Wajong. In 2007 zijn op deze wijze 17 bijstandsuitkeringen 

beëindigd en hebben de betrokkenen een Wajong-uitkering gekregen. Op dit moment 

hebben wij aan het UWV 14 bijstands-gerechtigden voorgelegd voor overdracht naar de 

Wajong. Overigens hebben wij de overdracht van dossiers aan UWV in goed overleg 

gedaan. 

 

4. Het percentage jongeren in een bijstandsuitkering in Haarlem is de afgelopen jaren 

gedaald. In hoeverre is deze daling van het aantal jongeren in de bijstand in het licht 

van het stijgend aantal jongeren in de Wajong te danken aan de goede economische 

groei dan wel de inspanningen die door de gemeente worden geleverd? 

 

Antwoord  

De instroom in de Wajong vanuit de bijstand in Haarlem is gering. De daling van het 

aantal jonge bijstandsgerechtigden kan vooral worden toegeschreven aan de gunstige 

economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Daarnaast hebben wij extra inzet 

verricht in de terugleiding van jongeren zonder startkwalificaties naar het onderwijs, 

onder meer door de oprichting van het Jongerenloket in 2006. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering    mr. B.B. Schneiders 

 


