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0. Samenvatting
De doelstelling van dit onderzoek is u te informeren over de stand van zaken m.b.t. het Participatiefonds. Het Participatiefonds is ontstaan naar aanleiding van vernieuwing in de zorg
in 2003. Het participatiefonds is opgezet om het wonen in woonzorgcomplexen ook voor
mensen met een laag inkomen bereikbaar te maken. Door het verstrekken van een toelage
bij een verschil tussen het huis wat zij verlaten en het woonzorgcomplex wordt dit verschil
(deels) gecompenseerd.
Dit fonds is initieel gefinancierd door de gemeente Middelburg, de provincie Zeeland en het
ministerie van VWS. Aan zowel de provincie als aan het Ministerie van VWS is financiële verantwoording afgelegd. De gemeente Middelburg en Woongoed hebben in 2011 en 2015
afspraken gemaakt over de inzet van dit fonds. In oktober 2012 heeft de Rekenkamer Middelburg een onderzoek uitgebracht naar deze Woonservicezones - waar het participatiefonds onderdeel van uitmaakt – en dit voorliggende onderzoek gaat daar op voort.
Het voorliggende onderzoek leidt tot de conclusie dat de omvang van het Fonds per 31 december 2018 € 666.481 is en behoort tot de reserves van de gemeente. Tot 2025 wordt uit
het Fonds nog maximaal € 29.700 betaald voor het nakomen van afbouwafspraken1. Er zijn
geen verdere inkomsten of uitgaven voorzien. Dit betekent dat het participatiefonds na de
afbouwregeling minimaal € 636.781 in kas heeft waar geen verplichtingen tegen over staan.
De gemeente kan dit resterende geld (nu al) aanwenden voor andere prioriteiten of toevoegen aan de algemene reserve. Het valt te overwegen om de resterende betalingen uit het
Fonds via Woongoed te organiseren – ter verlichting van administratieve lasten van de gemeente - waarvan de gemeente dan jaarlijks achteraf de uitgekeerde afbouwgelden betaald.

1. Inleiding
Naar aanleiding van het onderzoeksprogramma 2017 (gebaseerd op de onderzoeksbehoeften van raadsfracties) hebben wij bij brief van 17 oktober 2017 de raad geïnformeerd over
de start van dit onderzoek naar de stand van zaken en de inzet van het participatiefonds. Dit
onderzoek heeft wat langer geduurd vanwege andere prioriteiten en de (eventuele) nieuwe
prestatieafspraken tussen de gemeente en Woongoed. Om zo actueel mogelijk te zijn bieden
we u nu de resultaten aan. Hierin is de stand van zaken tot en met het boekjaar 2018 verwerkt.

2. Doelstelling onderzoek
Primair doel van dit onderzoek is om u te informeren over de stand van zaken m.b.t. het Participatiefonds.

1

Uitgaand van voortzetting van de huidige afspraken. Het college geeft aan in haar wederhoor dat dit jaar de
afbouwregeling wordt geëvalueerd en dat daar andere afspraken uit kunnen komen. Zie hiervoor de paragrafen 9
en 10.
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3. Leeswijzer
In dit rapport wordt eerst kort uiteengezet hoe het participatiefonds is ontstaan. Daarna
geven we een korte terugblik op ons onderzoek uit 2012 en wat er sinds die tijd is gebeurd
en wat de huidige stand van zaken is. We vervolgen met conclusies en aanbevelingen. We
sluiten af met de integrale wederhoorreactie van het college en ons nawoord daarop.

4. Participatiefonds
Het Participatiefonds Woonservices Middelburg, verder te noemen Participatiefonds, is ontstaan naar aanleiding van vernieuwing in de zorg in 2003. Dit stamt nog uit het AWBZtijdperk. De AWBZ is inmiddels vervangen door de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het participatiefonds is opgezet om het wonen in de woonzorgcomplexen ook
voor mensen met een laag inkomen bereikbaar te maken. De gemeente Middelburg en
Woongoed hebben in 2011 en 2015 afspraken gemaakt over dit fonds. In oktober 2012 heeft
de Rekenkamer een onderzoek uitgebracht naar deze Woonservicezones, waar het participatiefonds onderdeel van uitmaakte. Hieronder treft u enkele teksten (cursief en blauw) uit
dat rapport om te verduidelijken waar het over gaat.

5. Terugblik
In de raadsvergadering van 17 februari 2003 heeft de gemeenteraad het Eerste Groeiboek
(GB) “ De Woonservicezone” behandeld. Hierin werd de visie en het beleid vastgesteld ten
aanzien van de vernieuwing in de zorg in de gemeente Middelburg. Het gaat hierbij om de
“omslag van collectieve, aanbod gestuurde zorg, naar individuele, vraaggestuurde zorg.”
Over de voortgang werd gerapporteerd in het Tweede Groeiboek van december 2004 en het
Derde Groeiboek van september 2011. De woonservicezone is een bijzonder project voor
Middelburg, omdat de gemeente hier een “pilot” vervult: Middelburg is één van de vier “koplopers in Nederland”. Een status, die formeel door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werd gestimuleerd.
De gemeente heeft het initiatief genomen tot het “Participatiefonds woonservicezones Middelburg”. Als de bewoners van de nieuwe zorgwoningen duurder uit zijn dan in de oude situatie in het verzorgingshuis, kan een beroep worden gedaan op het participatiefonds. Het
gaat dan niet om een aanvulling op het inkomen, maar om een bijdrage om deelname aan de
samenleving mogelijk te maken. Hiermee kan dan worden voorkomen, dat mensen met lagere inkomens afzien van de nieuwe appartementen, omdat ze dan te weinig financiële armslag hebben.
In het fonds is initieel gestort door:
De gemeente (uit de reserve wsz )
De provincie (zie hierboven)
Het ministerie van VWS (hiervoor is de subsidie
van 3 x 200.000 aangewend)
Totaal
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Woongoed Middelburg hanteerde eveneens een regeling voor deze doelgroep. De regelingen
zijn inmiddels geïntegreerd en het beheer is ondergebracht bij het Wmo-loket. De regeling is
“klantvriendelijker” en “simpeler” gemaakt. Zo hoeven de aanvragers geen zorgindicatie
meer te hebben (voor de regeling van de gemeente was dat wel het geval).
Het participatiefonds ontwikkelde zich als volgt.
Jaar
verstrekkingen
2008
5
2009
13
2010
14
e
2011 1 halfjaar
14
e
2011 2 halfjaar
72

bedrag
€ 5.400
€ 11.400
€ 11.400
€ 6.000
€ 31.575

afwijzingen
14
12
13
3

Vanaf 1 juli 2011 zijn de verstrekkingen van Woongoed hierin opgenomen. Dat verklaart de
forse stijging van het aantal verstrekkingen in de 2e helft van 2011.
Het jaarverslag 2011 (blz 257) van de gemeente vermeldt een toevoeging van de reserve participatiefonds met € 233.000 van € 1.188.000 naar € 1.420.000 per 31-12-2011.
Deze toevoeging is als volgt samengesteld (Bedragen conform vermelding jaarverslag):
Storting VWS (laatste termijn subsidie )
Rente bijschrijving
Te corrigeren boeking (in 2012 Wmo)
Totaal
Verstrekkingen 2011
Totaal

€ 60.000
€ 59.385
€ 151.190
€ 270.575
- € 37.575
€ 233.000

Het fonds is per 31 december 2011 feitelijk € 1.268.810 (€ 1.420.000 -/- €151.190).
Volgens de nota voor B&W van 20 december 2010 zal Woongoed jaarlijks € 60.000 bijdragen, m.i.v. 2011. Bij die toezegging heeft Woongoed een voorbehoud gemaakt en wel dat de
jaarlijkse verstrekkingen (aanzienlijk) meer dan € 60.000 moeten zijn. Deze afspraak loopt tot
2015 en zal dan opnieuw worden bezien in samenhang met de dan te maken prestatieafspraken. De strekking van de deal met Woongoed is: als de verstrekkingen niet (aanzienlijk)
boven de € 60.000 uitkomen, behoeft Woongoed (tot 2015) niet bij te dragen.

6. Terug naar het nu, vanaf 2012
Hieronder gaan we in op de situatie vanaf ons vorige rapport uit 2012. Achtereenvolgens
gaan we in op de herziene afspraken met Woongoed en de financiële mutaties vanaf 2012
t/m 2018 om te eindigen met het toekomstige saldo van het participatiefonds.
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6.1 Herziene afspraken tussen de gemeente en Woongoed
Sinds de opzet van het participatiefonds is door een aantal ontwikkelingen de benutting van
het fonds afgenomen. Zo blijven mensen langer zelfstandig thuis wonen dan voorheen en
heeft Woongoed de streefhuren van de huurwoningen in de woonzorgcomplexen van 100%
naar 85% verlaagd waardoor minder mensen aanspraak hoeven te maken op het fonds.
In paragraaf 7.4.2 van de prestatieafspraken 2015-2017 – tussen gemeente, Woongoed en
Huurder Vereniging Middelburg (HVM) - valt te lezen: De gemeente en Woongoed bouwen
het participatiefonds af. Dat wil zeggen dat per 1 maart 2015 geen nieuwe aanvragen worden toegekend. Voor de bewoners van woonzorgcomplexen die reeds gebruik maken van het
participatiefonds wordt samen met de HVM een afbouwregeling gemaakt die recht doet aan
de belangen van de huurders.
De bestaande huurders zijn hierover geïnformeerd en geen van de rechthebbenden op deze
vergoeding heeft vragen gesteld of opmerkingen gemaakt bij deze afbouwregeling. Concreet
betekent de afbouwregeling een vermindering met € 120 per jaar per huurder van de bestaande bijdrage.
Verder is volgens de betrokken beleidsambtenaar afgesproken dat Woongoed voor de helft
bijdraagt in de bijdrage die de gemeente uitkeert aan de huurders met afbouwafspraken.
Hoewel 2017 voorbij is, zijn er (nog) geen nieuwe prestatieafspraken gemaakt.
6.2 Mutaties in het participatiefonds en huidig saldo
Nu 6 jaar verder, na ons rapport van eind 2012, is het saldo van het participatiefonds
€ 666.481. Het fonds heeft zich sinds 2011 volgens onderstaande eindejaarstanden ontwikkeld.
Jaar
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Bedrag ultimo
€ 1.274.560
€ 1.351.873
€ 1.367.551
€ 709.240
€ 702.349
€ 681.561
€ 666.481

De mutaties die na 2011 plaats vonden hebben voornamelijk betrekking op bijdragen aan
huurders, rentebijschrijving, nabetaling provincie en de ontvangen bijdrage van Woongoed.
De grootste mutatie die in het oog springt is de onttrekking van € 700.000 in 2015. In de
raadsvergadering van 15 december 2014 is bij agendapunt 28 een amendement (28-1) van
D66 ingediend om gelden uit het Participatiefonds vrij te laten vallen en toe te voegen aan
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de Algemene reserve. Tijdens deze raadsvergadering is er besloten om € 700.000 over te
hevelen naar de Algemene reserve.
6.3 De financiering van het participatiefonds
Het beginkapitaal van het Participatiefonds is gestort door Gemeente Middelburg, Provincie
Zeeland en het Rijk (Ministerie van VWS). De stortingen van het rijk en provincie hebben als
basis een projectsubsidie. De projectsubsidie van het rijk is ruim geformuleerd en is verstrekt
voor de proceskosten. Begin 2011 is de finale verantwoording overlegd en in mei 2011 is de
subsidie vastgesteld door VWS en is de laatste betaling gedaan. De subsidie van de provincie
is verstrekt via de aanvraag “ het geven van een financiële bijdrage voor de laagste inkomensgroepen in woonservicezones zodat zij in de samenleving kunnen (blijven) participeren.”
Op deze subsidie is de provinciale subsidieverordening van kracht. In deze verordening
wordt voorgeschreven dat er een financiële verantwoording moet plaatsvinden. Deze financiële verantwoording heeft plaatsgevonden op 12 februari 2015. Naar aanleiding van deze
verantwoording heeft de eindafrekening van de provincie ad € 27.000 (28-1-2016) plaatsgevonden, waarmee is voldaan aan het afgesproken bedrag.
6.4 De toekomst van het participatiefonds
Uit deze afbouwafspraken uit 2015 leiden we af dat deze nog doorlopen tot 2025. De afbouw gaat stapsgewijs met € 120 per jaar per huurder. De huurders die in 2015 bijv. € 100
per maand kregen, krijgen dus t/m eind 2024 nog een uitkering.
Op dit moment (januari 2019) bestaan er nog ca. 55 afbouwafspraken:
• 20 hiervan eindigen in 2020;
• 20 in 2022;
• en 15 in 2024.
Het totaal uitgekeerde bedrag in 2018 bedroeg ca. € 30.000. Sinds 2015 is de afspraak met
Woongoed dat zij de helft hiervan vergoedt. De gemeente was in 2018 dus netto ca.
€ 15.000 kwijt aan vergoedingen. Omdat de afbouwafspraken aflopen en geen nieuwe dossiers worden geopend, valt te berekenen wat de maximale kosten voor de komende jaren
zijn en wat het minimaal resterende saldo is. In onderstaande tabel is dit weergegeven.
Jaar
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Totaal

netto uitgaven
€ 10.800
€ 7.500
€ 5.400
€ 3.300
€ 1.800
€ 900
€€ 29.700
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Zonder de bijdrage van Woongoed betreft het totaal € 59.400 en met de bijdrage geldt dat
de gemeente de komende zes jaar (2019-2024) nog maximaal € 29.700 uitbetaalt - “maximaal” omdat het aantal bestaande huurders tot 2025 minder kan worden en daardoor geen
betaling meer plaats vindt. Het saldo van het participatiefonds op 31 december 2024 bedraagt dan minimaal € 636.781.
6.5 interne Nota B&W
Op 12 oktober 2015 is door de afdeling Ruimtelijk beleid een nota aan B&W aangeboden
“Overgangsregeling afbouw participatiefonds”. Kern van de nota was:
1. Voor de huidige gebruikers van het participatiefonds een overgangsregeling vast te
stellen;
2. De maandelijkse toekenningen generiek per 1 januari 2016 met € 10,00 per maand te
laten dalen;
3. De overgangsregeling na 5 jaar te evalueren en voorstel te maken over definitieve afbouw van de regeling.
Deze nota is aldus behandeld en conform besloten in het college.

7. conclusies
7.1 Huidig en toekomstig saldo van het participatiefonds
In het participatiefonds zit momenteel (31 december 2018) € 666.481. Om aan de afbouwafspraken te voldoen is tot 2025 nog maximaal € 59.400 nodig. De helft van dit bedrag
(€ 29.700) wordt vergoed door Woongoed2. Daarom kan nu al worden vastgesteld dat voor
de komende jaren slechts netto maximaal € 29.700 nodig is aan betalingsverplichtingen. Dit
betekent dat het participatiefonds na de afbouwregeling minimaal € 636.781 in kas heeft
waar geen verplichtingen tegenover staan. Bovenstaande conclusie geldt bij voortzetting van
het huidige beleid.
7.2 Verantwoording aan provincie en Rijk
Provincie. Het blijkt dat de gemeente in februari 2015 verantwoording heeft afgelegd aan de
provincie over de besteding van de subsidie in de periode 2006-2013. De provincie heeft in
maart 2015 deze verantwoording vastgesteld tot een bedrag van maximaal € 135.000 - het
toegezegde bedrag. In 2016 is hiertoe de laatste betaling van de provincie (€ 27.000) ontvangen.
Rijk/ministerie van VWS. VWS heeft € 600.000 toegezegd als subsidie voor de woonservicezones. Op basis van de verantwoording van de gemeente over 2005-2007 en de financiële
slotverantwoording van april 2011, heeft VWS de subsidie vastgesteld en de laatste betaling
van € 60.000 in 2011 overgemaakt.

2

Uitgaand van voortzetting van de huidige afspraken. Het college geeft aan in haar wederhoor dat dit jaar de
afbouwregeling wordt geëvalueerd en dat daar andere afspraken uit kunnen komen. Zie hiervoor de paragrafen 9
en 10.
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7.3 Afspraken met Woongoed
De afspraken m.b.t. het participatiefonds zijn vastgelegd in prestatieovereenkomsten. Een
overeenkomst 2011-2014 tussen de gemeente en Woongoed en een overeenkomst 20152017 tussen de gemeente, Woongoed en de HVM. Een overeenkomst voor de periode na
2017 ontbreekt. We gaan er vanuit dat de afspraken uit de laatste overeenkomst nog van
kracht zijn.
8. Aanbevelingen
Vanuit bovenstaande conclusies stelt de rekenkamer de onderstaande drie aanbevelingen
voor.
8.1 Van bestemmingsreserve naar vrije reserve
De gemeente kan het resterende geld (€ 636.781) aanwenden voor andere zaken, of het kan
worden toegevoegd aan de algemene reserve. Het zekere bedrag (maximaal € 29.700), bedoeld voor het nakomen van de afbouwafspraken met de huurders, kan gereserveerd blijven.
8.2 Mogelijk versneld afbouwen afspraken of administratief vereenvoudigen
Omdat het om een overzichtelijke, voorspelbare en relatief beperkte reeks betalingen gaat
kan dit eventueel versneld worden gerealiseerd of anders worden georganiseerd. Hiermee
komt een einde aan het participatiefonds, worden administratieve lasten beperkt en valt het
resterende geld vrij.
Er is een aantal opties om hiermee om te gaan:
1. Het blijft zoals het is. De verplichtingen worden conform huidige afspraken ingelost.
D.w.z. de komende jaren worden maandelijks de afgesproken vergoedingen conform
de afbouwregeling vergoed. In 2018 ging het om zo’n 700 transacties met dito administratie. Dit wordt uiteraard wel minder naarmate de afbouwregeling stopt in de
komende jaren.
2. De gemeente spreekt af met de rechthebbenden en Woongoed om in 1 keer het resterende bedrag uit te betalen. Hiermee wordt in 1 keer de regeling beëindigd en is
geen administratie meer nodig. Deze geeft wel een risico op teveel betaling (van een
relatief gering bedrag overigens) als eerder dan de afbouwtermijn een huurder stopt
met huren.
3. Een andere optie is om de administratieve lasten en uitbetaling over te hevelen naar
Woongoed. Zij voeren toch al een administratie voor deze huurders en betalen de
helft van de kosten. En spreek met Woongoed af dat zij bijvoorbeeld 1 x per jaar
(achteraf) de realisatie van de afbouwvergoeding in rekening brengen bij de gemeente.
De rekenkamer beveelt optie 3 aan vanwege de vereenvoudiging van de administratieve
lasten en het in 1 hand brengen van deze afbouwregeling.
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8.3 Afspraken met Woongoed (en evt. HVM) vastleggen
Op de afspraken 2015-2017 hebben wij geen vervolgafspraken aangetroffen. In 2015 is de
woonvisie (2016-2020) aangenomen waarin in paragraaf 1.2 staat : “De woonvisie vormt na
vaststelling door de gemeenteraad de basis voor nieuwe prestatieafspraken tussen de gemeente, Woongoed en de HVM.” Deze prestatieafspraken hebben wij niet aangetroffen. Gezien ook bovenstaande aanbeveling 8.3 bevelen we aan zo snel mogelijk de bestaande en/of
nieuwe afspraken formeel vast te leggen voor de lopende periode.
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9. Wederhoorreactie van het college van B&W
Op 7 maart 2019 ontvingen we de onderstaande wederhoorreactie van het college.
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10. Nawoord van de rekenkamer
Onderstaand treft u aan onze puntsgewijze reactie op de wederhoorreactie van het college.
Wederhooropmerkingen college
(letterlijke passages uit de brief)
1. Op bladzijde 6 onder 6.4 gaat u er
vanuit dat de afbouwafspraken sinds
2015 doorlopen tot 2025. Dat is niet
correct. De afbouwafspraken lopen
door tot 2020. In oktober 2015 hebben wij besloten om de overgangsregeling na 5 jaar te evalueren (in
2019) en een voorstel te maken over
definitieve afbouw van de regeling.

2. Gezien het bovenstaande is het berekende resterende geld op bladzijde
8 onder 8.1 niet correct. We weten
namelijk niet of Woongoed na 2020
de helft wil blijven meebetalen, dit is
afhankelijk van de evaluatie die nog
moet plaatsvinden. Uitgaande van
het negatieve scenario dat Woongoed niet meer wil meebetalen is het
resterende bedrag € 618.881 (i.p.v. €
636.781 ). De totale uitgaven zijn in
dit geval € 48.600 i.p.v. € 29.700.
3. Op bladzijde 8 onder 8.2 heeft u een
drietal opties benoemd. Opties 1 en
2 zijn realiseerbaar. Optie 3 is
lastig realiseerbaar omdat Woongoed deze administratieve taak niet
kan uitvoeren. ledere maand beoordeelt een medewerker van de gemeente namelijk het recht op de bijdrage door een check in onze bevolkingsadministratie. Woongoed heeft
geen toegang tot deze applicatie en
kan daarom alleen beoordelen of iemand de huur betaalt. Bovendien is
het participatiefonds opgezet onder
verantwoordelijkheid van de ge-

Reactie van de rekenkamer
1. In de door ons ter beschikking gestelde stukken hebben we een afbouwafspraak
o tot 2020,
o een evaluatie na 5 jaar
o en het maken van een voorstel voor definitieve afbouw
van de regeling, niet aangetroffen.
Het komt op ons over dat met de huidige
afbouw van €10 per maand per jaar de
afspraken pas in 2024 volledig zijn afgebouwd. Een tussentijdse evaluatie is altijd zinvol.
2. Dit is inderdaad een terechte veronderstelling. Wij zijn uitgegaan van
ongewijzigd beleid. Als de afspraak
met Woongoed gemaakt wordt dat
zij niet langer de helft betalen – waar
wij de eventuele ratio overigens niet
van kennen – dan kan dit inderdaad
leiden tot meer kosten voor de gemeente en dus een lager eindsaldo.
In de voetnoten 1 en 2 van dit definitieve rapport hebben we op dit risico
gewezen.
3. Omdat iets lastig realiseerbaar is, wil
dat niet zeggen dat het niet realiseerbaar is. De bedoeling van onze
aanbeveling is om de administratieve
lasten te beperken door te zoeken
naar een eenvoudige en efficiënte
oplossing voor de relatief geringe
bedragen per maand.
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meente.
4. Opties 1 en 2 worden meegenomen
in de evaluatie van het fonds samen
met Woongoed in de loop van 2019
Bij optie 2 kan ook nog de mogelijkheid van een jaarlijkse afrekening
meegenomen worden. Bij deze optie
dient ook onderzocht te worden wat
de fiscale consequenties zijn voor de
deelnemers aan dit fonds.
5. Als laatste merken wij over 8.3 op
dat in de loop van 2019 de afbouwregeling geëvalueerd wordt met
Woongoed.

4. Een zeer terechte notie om rekening
te houden met de fiscale consequenties voor de gebruikers van deze regeling als de vergoeding anders
wordt.

5. Goed om te lezen dat er nog dit jaar
wordt geëvalueerd.

Tot slot danken we de contactambtenaar voor zijn voortvarende en behulpzame houding en
inzet tijdens dit onderzoek.

____________________________ __
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