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Indiener/Fractie

Omschrijving
Wethouder zegt toe een specificatie van de berekening van gelden 
toe te sturen aan de commissie.

Afdeling
Wl
Verantwoordelijke
Hofman, D.D.
Email
dhofman@haarlem.nl
Telefoonnummer
023-5115594

Stand van Zaken/afdoening
Toezegging bij de behandeling van de 'Eindrapportage ik doe mee' (2018/906061) cie Samenleving 09-05- 
2019: Wethouder stuurt specificatie berekening gelden toe aan de commissie

Met het project 'Ik doe mee’ zijn klanten in beweging gekomen waardoor een deel van de klanten is 
uitgestroomd. Het realiseren van een besparing op de uitkeringslasten was geen hoofddoel. De gerealiseerde 
besparing is als volgt berekend: zie de bijbehorende bijlage 'tabel berekening besparing.

Structurele besparing:
Een bijstandsuitkering kost € 14.300,-; maandelijkse 1.192,-. Als iemand eind januari 2017 is uitgestroomd 
en een halfjaar later nog steeds uit de uitkering is, bespaart de gemeente in 2017 
11 maanden x € 1.192,- is € 13.108,-. Is iemand in november 2017 uitgestroomd en na een halfjaar nog 
steeds uit de uitkering, dan bespaart de gemeente in 2017 1 maand x € 1.192,- is € € 1.192,-.

Tijdelijke besparing:
Er zijn ook klanten voor een kortere periode uitgestroomd. Bij deze berekening zijn we uitgegaan van een 
gemiddelde besparing van 6 maanden op een gemiddelde bijstandsuitkering van € 14.300,- per jaar. Op basis 
van 153 klanten komen we in de periode van het project uit op een tijdelijke besparing van € 1.093.950,-.

Afdelingsmanager Meulenbelt, K. 23-5-2019 13:32:27 Meulenbelt, K.

Portefeuillehouder Roduner, F.J.
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Besparing 2017
Laatst betaalde maand aantal klanten uitgestroomd
Mei i
juni 4
juli 5
augustus 6
september 9
oktober 10
november n
december 15
Totaal

besparingsbedrag 
€ S. 341,00
€ 28.600,00
€ 29.791,00
€ 28.600,00
€ 10.725,00
€ 23.833,00
€ 13.108,00
€

61 € 142.998,00

Besparing 2018
Laatst betaalde maand aantal klanten uitgestroomd besparingsbedrag
januari 35 € 458.791,00
februari 19 € 226.416,00
maart 15 € 160.875,00
april 19 € 181.133,00
mei 18 € 150.150,00
juni 18 € 128.700,00
juli 12 € 71.500,00
augustus 27 € 128.700,00
september 24 € 85.800,00
oktober 30 € 71.500,00
november 36 € 42.900,00
december 1 € .

254 € 1.706.465,00


