
Hieronder de antwoorden met als peildatum 15 juni. De gegevens zijn verzameld op 26 juni. Dit 

betekend dat niet verwerkte zaken nog verwerkt moeten worden en dat de antwoorden bij dezelfde 
vraag op een ander moment kunnen afwijken. 
 
1 Hoeveel 55plussers genoten 31 december 2018 een uitkering?  
Actuele (uitkerings)klanten Waalre op 31-12-2018: 174, waarvan 68 die 55 of ouder zijn.  
 
2 Hoeveel nieuwe 55plussers zijn daarbij gekomen tot 15 juni dit jaar? 

Actuele (uitkerings)klanten Waalre op 15-6-2019: 186, waarvan 70 die 55 of ouder zijn.  
 
3 Hoeveel inwoners hebben in de periode van 1 januari tot 15 juni dit jaar voor het eerst een 
uitkering gekregen? 
Nieuwe (uitkerings)klanten met een startdatum tussen 1-1 en 15-6-2019 : 17 
 

4 Hoeveel van deze nieuwelingen zijn op 15 juni dit jaar ingedeeld ofwel in het economische dan 
wel het maatschappelijke bestand ingedeeld? 
Van de 17 nieuwelingen zijn er 16 ingedeeld. 8 economisch en 8 maatschappelijk 
 

5  Van hoeveel van de 80 ‘onbekende’ inwoners met uitkering in 2018 is op 15 juni dit jaar wél 
bekend of ze tot het economische bestand of het maatschappelijke bestand horen? 
Per 31 december 2018 waren er nog 80 inwoners niet ingedeeld. Op 31-12 waren de aantallen 76 

economisch en 62 maatschappelijk.  
Tijdens de raadsinformatieavond op 14 mei is een presentatie gegeven over de stand van zaken 
van het bestand op dat moment. Hierin is aangegeven dat er 77 economische participanten zijn 
een 110 maatschappelijke participanten.  Dus in het eerste kwartaal zijn er 49 klanten ingedeeld. 
Als klanten niet zijn ingedeeld, wil niet zeggen dat ze niet in beeld zijn, of niet gezien zijn. 
Per 26 juni waren nog 24 klanten niet ingedeeld, maar wel gesproken. Dit wordt spoedig in het 
systeem verwerkt. 

 
6 Hoeveel inwoners met uitkering zaten er op 15 juni dit jaar in het economische bestand? 
Op 15 juni waren er 186 klanten met een uitkering + 41 partners, dit zijn in totaal 227 klanten. In 
de groep economische participatie 63 klanten (55 uitkeringsklanten en 8 partners)   
 
7 Met hoeveel mensen uit dit economische bestand is er een vervolgafspraak geweest, na de 

indeling in het economische bestand, met betrekking tot het vinden van werk, op 15 juni dit jaar? 
Wat lastig te beantwoorden vraag. Dit wordt benaderd vanuit de afgehandelde werkprocessen in de 
periode 1 januari 2018 – 15 juni 2019. Er zullen zeker nog actuele werkprocessen zijn van klanten 
die in de groep economisch zitten. Het is niet mogelijk om vast te stellen of er al een 
vervolgafspraak is gemaakt. Eventuele vervolgafspraken die gemaakt zijn zonder werkproces kan 
niet uit het systeem worden gehaald. Maar dit komt het dichtste in de buurt van de beantwoording 
van de vraag. Hieruit blijkt dat er bij 5 klanten in de groep economische participatie in de periode 

1-1-2018 – 15-6-2019 geen werkproces is geweest, en dus bij 58 minstens 1 werkproces. De 
kwaliteit van het proces kan hiermee ook niet bepaald worden.           
 
8 Hoeveel inwoners hadden op 15 juni dit jaar een uitkering? 
186 (186 (uitkeringen) + 41 partners = 227 klanten) 
 
9 Wat is er ondernomen richting de uitkeringsgerechtigden ter compensatie van gevolgen de lange 

wachttijden? 
Wij herkennen de lange wachttijden die hier benoemd worden niet. Iedereen wordt gezien en 

gesproken. 
 

 


