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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het “dashboard van HalteWerk 2020”, waarin gerapporteerd wordt over de ontwikkelingen en
behaalde resultaten van verschillende taken van HalteWerk.
Inleiding
HalteWerk is verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet en aanverwante
regelingen op het gebied van inkomensondersteuning en arbeid gerelateerde participatie (IOAW,
IOAZ, BBZ, Schuldhulpverlening, Minimabeleid) voor de deelnemende gemeenten. In 2017 is
begonnen met de ontwikkeling van een geïntegreerde toegang waarbij HalteWerk een
nadrukkelijke rol heeft. Dit betekent dat de dienstverlening naar de burgers meer aansluiting krijgt
bij de leefwereld van die burger.
Kernboodschap
Sinds 2015 rapporteert HalteWerk over de ontwikkelingen van het bestandsvolume, het BUIG
(Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten), het Participatiebudget, de bijzondere
bijstand en de schuldhulpverlening. Per kwartaal krijgt het bestuur van HalteWerk deze
dasboards interactief gepresenteerd. Er is besloten het dasboard twee keer per jaar aan de
raden aan te bieden. De gemeenteraad ontvangt het “dashboard HalteWerk 2020” in een pdf
bestand (Bij21-0273).
Het jaar 2020 stond in het teken van de Covid-19 pandemie. Gemeenten en Rijk zijn begonnen
met ‘versnellingsacties’ om de sociale gevolgen van de pandemie op te vangen. Het positieve
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hiervan is dat die acties bestaande (landelijke) initiatieven versterken en aanjagen. HalteWerk is
bij deze initiatieven aangesloten. Hieronder enkele speerpunten:
1. Tozo: De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is snel en
efficiënt opgetuigd met een piek van uitkeringen in april (708) en de rest van het jaar een
constant volume van Tozo uitkeringen van circa 150 per maand.
2. Participatiebudget: In 2020 is ingezet op inwoners aan het werk te houden. Het
Particpatiebudget is besteed aan loonkostensubsidie en begeleiding om aan het werk te
blijven dan wel te helpen. In Heerhugowaard is het beschikbare budget gebruikt (101%).
3. Preventie & Vroegsignalering: Het meldpunt vroegsignalering is verbreed. Door
preventief en outreachend te werken wordt gestreefd om verergering van financiële
problemen te voorkomen. Halte Werk zet in op de methode van Collectief Schuldregelen
via het Schuldenknooppunt en de Schuldhulproute. In Heerhugowaard waren er 125
aanmeldingen voor Schuldhulpverlening en circa 213 aanmeldingen voor preventie en
vroegsignalering.
Communicatie
Middels deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het “dashboard HalteWerk 2020”.
Bijlage(n)
- Bij21-0273 “Dashboard HalteWerk 2020”
Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de loco-secretaris,
de burgemeester,

H.J. Leemhuis

A.B. Blase

