
 
 
 

 
 
 

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN (artikel 40 RvO) 
 
Indiener(s): D66 
Vraag voor:  Drechtraad 7 juli 2020 
Datum indienen: 7 juli 2020 
Onderwerp: 1e Programmaverantwoording 2020 
  
Portefeuillehouder: De heer P.J. Verheij  
Antwoord van: L Mulder/ B. Kool, Sociale Dienst Drechtsteden 
Datum: 7 juni 2020 
 
 

 

Vraag 1: TOZO. De gemeentelijke bijdragen stijgen met name door de Tozo-regeling; wij 
gaan er van uit dat dit wordt terugbetaald door het Rijk. Is hier al duidelijkheid 
over?  
 

Antwoord: De TOZO regeling wordt vergoed o.b.v. werkelijk gemaakte kosten. De 7 
gemeenten van de Drechtsteden hebben inmiddels € 27,7 miljoen voorschotten 
van het Rijk ontvangen, die door de SDD bij de gemeenten zijn opgehaald. De 
SDD zorgt i.s.m. gemeenten voor de uitvoering en de eindafrekening met het 
Rijk waarbij het teveel of te weinig ontvangen bedrag wordt verrekend. In de 
voorliggende programmaverantwoording is eea budgettair neutraal opgenomen. 
Voor details pagina 18 samenvatting en pagina 19/20 1e 
programmaverantwoording. 

 
 

 

Vraag 2: Bijstand. De coronacrisis laat op diverse terreinen effecten zien. Is iets te 
zeggen over de trend en een voorspelling te doen over de het verdere verloop 
van instroom en uitstroom, op basis van gegevens sinds eind april?  
 

Antwoord: In de begroting was opgenomen dat het uitkeringsbestand licht (1%) zou dalen 
naar 6.177 uitkeringsdossiers per 31 december 2020. Op basis van de 
realisatie van de eerste 4 maanden hebben wij de prognose aangepast. Wij 
verwachten dat het aantal dossiers dit jaar zal doorgroeien tot 7000. Deze groei 
is bewust nog niet financieel verwerkt omdat het Rijk heeft aangeven dat ze de 
groei van de bijstand agv de coronacrisis nog gaat compenseren via de BUIG.  
 
Voor details pagina 18 samenvatting en pagina 22 1e 
programmaverantwoording. 

  
  
Vraag 3: Drechthopper. Het risico met betrekking tot de Wijkhopper is in onze ogen té 

optimistisch ingeschat en zal naar onze mening op verlies uitdraaien 
 

Antwoord: Waarschijnlijk is deze inschatting gebaseerd op de teruglopende vraag naar 
vervoer als gevolg van de Coronacrisis. De Wijkhopper is inmiddels volledig 
geïntegreerd in het collectief vervoersysteem. De totale kosten van Wijk- en 
Drechthopper blijven naar verwachting binnen de begroting. Wel zien we dat als 
gevolg van de teruglopende vraag naar vervoer de inkomsten uit eigen bijdrage 
fors zijn teruggelopen. Dit zorgt naar verwachting wel voor een negatief 
resultaat op het doelgroepenvervoer maar dit staat feitelijk los van de 
introductie van de Wijkhopper.   
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