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Invoering begrip betalende gemeente als basis voor verdeling Wsw-middelen 

 
Bij de invoering van de Participatiewet, en de invoering van het nieuwe verdeelmodel voor de Wsw, 
zijn door het Rijk en de VNG bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze betroffen onder meer de 
invoering van het begrip ‘betalende gemeente’ in de Wsw-statistiek. Dit kenmerk zal voor het eerst 
een rol gaan spelen bij de verdeling van het budget van 2017. De nieuwe verdeling zal bekend 
gemaakt worden bij de meicirculaire 2017. 

 
Het belang van het juiste gebruik van het kenmerk betalende gemeente 
Het kenmerk ‘betalende gemeente’ is aan de Wsw-statistiek toegevoegd, om iets te doen aan het 
feit dat er jaarlijks veel verrekeningen tussen gemeenten plaatsvinden als gevolg van verhuizing 
van Sw-medewerkers. Deze verrekeningen zijn tot nu toe nodig, omdat in de meeste gevallen na 
verhuizing de gemeente of GR waarbij de werknemer zijn arbeidsovereenkomst heeft hetzelfde 

blijft, maar de gemeente waar hij naar toe verhuist de middelen ontvangt. Door de middelen te 
verdelen op basis van het kenmerk betalende gemeente hoeft er nauwelijks meer verrekend te 
worden. Verrekening vindt enkel nog plaats in situaties waarin een werknemer gaat verhuizen naar 
een gemeente buiten het schapsverband én daar ook in Wsw-verband aan de slag gaat, waarbij 
deze verrekening zich beperkt tot de (resterende) maanden van het jaar waarin die verhuizing 

plaatsvindt. De oproep is om tot de bekendmaking van de nieuwe verdeling bij de meicirculaire 
2017 geen onderlinge verrekeningen te doen. 

 
Voor de verdeling op basis van het kenmerk betalende gemeente is een juiste en eenduidige wijze 
van registratie van belang. Gemeenten wordt daarom dringend opgeroepen alleen de volgende 
definitie te gebruiken: 
 

De gemeente waar betrokkene zijn dienstbetrekking heeft of die t.b.v. diens 
arbeidsovereenkomst begeleid werken een subsidie verstrekt. 

 
Gevolgen voor budgetten 2016 en 2017 
Gebleken is dat het kenmerk betalende gemeente over 2015 bij veel gemeenten niet op een voor 
2017 bruikbare wijze in de statistiek is opgenomen. Dit betekent dat deze gegevens niet gebruikt 
konden worden bij de eerste verdeling voor 2017 in de meicirculaire van 2016. Die verdeling is dan 
ook gebaseerd op de oude systematiek, waarbij de woongemeente bepalend was. 

De gegevens over 2016, waarin het kenmerk betalende gemeente wel goed in de statistiek is 
opgenomen, komen pas beschikbaar in het voorjaar van 2017. Daarom hebben SZW, VNG en 

Cedris afgesproken dat de verdeling voor 2017 op basis van het kenmerk betalende gemeente 
bekendgemaakt zal worden bij de meicirculaire van 2017. Dit betekent ook dat het budget voor 
2017 op dat moment op twee punten wordt aangepast: 

- Aanpassing aan de werkelijke realisatie over 2016 (conform de bestaande systematiek); 
- Aanpassing op basis van de betalende gemeente. 

 
De toepassing bij een GR 
In veel gevallen is de betrokken werknemer in dienst van een gemeenschappelijke regeling (GR), 
waarbij de deelnemende gemeenten de uitvoering van de Wsw aan de GR hebben overgedragen. 
In deze gevallen wordt altijd een in de GR deelnemende gemeente aangemerkt als betalende 
gemeente.  
In het geval een werknemer woonachtig is in een gemeente buiten het GR-verband, dienen de 

gemeenten van de GR waar betrokkene in dienst is, in onderling overleg te bepalen welke 
gemeente optreedt als betalende gemeente, en dus de middelen ontvangt. 
 
Wsw-statistiek 2016 
Inmiddels treffen gemeenten en Sw-bedrijven voorbereidingen voor de aanlevering van de 
gegevens over het tweede halfjaar van 2016. De oproep is om na te gaan of de registratie in het 

eerste halfjaar op de juiste manier heeft plaatsgevonden en die over het tweede halfjaar op de 
juiste manier te doen. Is de registratie over het eerste halfjaar niet correct geweest, dan krijgt u 
de gelegenheid om de wijzigingen bij Panteia aan te leveren zodat deze kunnen worden aangepast. 
 
 


