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Aanvraag Vangnetuitkering 2017

Geadviseerd besluit
In te stemmen met en hierdoor de juistheid te bevestigen van de verklaring van het college dat het
aanvullende interne en externe maatregelen heeft getroffen om te komen tot verdere
tekortreductie van het BUIG-budget.

Toelichting op beslispunten
Onze gemeente heeft de afgelopen jaren steeds te maken gehad met een tekort op het budget
Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG). Met dit budget van het rijk betalen
wij vooral de uitkeringen voor levensonderhoud vanuit de Participatiewet, de Inkomensvoorziening
oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Inkomensvoorziening oudere
of gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ).
Voor 2017 hebben wij weer een tekort op het BUIG budget. In de najaarsnota hebben wij hierover al
gerapporteerd. Over 2017 hebben wij een tekort van ruim € 1,6 miljoen (22% van de rijksbijdrage) en
een eigen risico voor onze gemeente van € 645.000 (8,75% van de rijksbijdrage). Voor het resterende
bedrag wordt in 2018 een aanvraag ingediend voor een vangnetuitkering bij het rijk.
De aanvraag voor de Vangnetuitkering 2017 moet aan de volgende voorwaarden voldoen.


Het verzoek moet uiterlijk op woensdag 15 augustus 2018 digitaal, per e-mail, zijn ontvangen
door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.



Er moet sprake zijn van een meerjarig tekort.



Voor de vangnetuitkering 2017 is vereist dat het college maatregelen heeft getroffen om te
komen tot tekortreductie.



Indien over 2015 en/of 2016 een vangnetuitkering is toegekend, daar is in onze gemeente
sprake van, dienen zowel interne als externe maatregelen te worden getroffen.



Bij het indienen van het verzoek moet het college verklaren dat het aanvullende interne en
externe maatregelen heeft getroffen om te komen tot verdere tekortreductie.



De gemeenteraad moet, door middel van zijn instemming, de juistheid van de verklaring van het
college bevestigen.

Voorstel aan de raad
Het verzoek dient ingediend te worden door het college door middel van het, door de minister
vastgestelde, format voor het aanvraagformulier.
Bij dit voorstel is het voor onze gemeente ingevulde format ‘Modelaanvraagformulier Vangnetuitkering
Participatiewet over 2017’ gevoegd. Hierin is uiteengezet op welke wijze aan de voorwaarden voor de
Vangnetuitkering 2017 is voldaan met daarbij de ondertekende verklaring van het college.
Eind vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over de omvang en oorzaken van het over 2017 te
verwachten tekort op ons BUIG-budget (Raadsbrief d.d. 13 december 2017 betreffende “Analyse tekort
BUIG 2017” met bijlage). Door middel van de raadsbrief d.d. 23 oktober 2017 betreffende “Motie n.a.v.
zienswijze aanpak tekort BUIG”. Met het bijgevoegde document ‘Uitwerking Motie Zienswijze aanpak
tekort BUIG’ hebben wij o.a. inzicht gegeven in de samenstelling van ons uitkeringsbestand, onze
gemeente vergeleken met anderen gemeenten en een overzicht gegeven van de getroffen
instroombeperkende en uitstroombevorderende maatregelen. Met het tweede bij deze raadsbrief
gevoegde document ‘Actieplan 2017 werk & participatie, september 2017’ hebben wij inzicht gegeven
in de aanvullende maatregelen die wij hebben getroffen en de beoogde effecten om het voor 2017
voorziene tekort terug te brengen. Via de reguliere P & C cyclus bent u geïnformeerd over de voortgang
van de ingezette maatregelen.
Bovenstaande informatie is gebruikt als input voor het ingevulde format aanvraagformulier voor een
vangnetuitkering over 2017. Wij hebben door middel van ondertekening verklaard dat wij aanvullende
interne en externe maatregelen hebben getroffen om te komen tot verdere tekortreductie van het BUIGbudget.
Door middel van uw instemming wordt u verzocht de juistheid van onze verklaring te bevestigen.

Beoogd effect
Met succes een beroep doen op de vangnetuitkering over 2017.

Kader
Participatiewet, artikel 69.
Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG).
Besluit Participatiewet (BPw).

Argumenten


Om te komen tot verdere tekortreductie van het BUIG-budget zijn interne en externe
maatregelen getroffen.

In het in september 2017 opgestelde ‘Actieplan 2017 werk & participatie’ is inzicht gegeven in de
aanvullende maatregelen die wij hebben getroffen en de beoogde effecten om het voor 2017
voorziene tekort terug te brengen. In dit plan hebben wij onze maatregelen bijgesteld ten opzichte
van ons ‘Uitvoeringsplan Participatiewet, onderdeel arbeidsmarktondersteuning 2015-2018’. Wij
hebben deze maatregelen getoetst aan goede voorbeelden en effectieve manieren, waarover op
basis van langdurig onderzoek consensus bestaat.


Ondertekende verklaring van het college is een voorwaarde voor het indienen van een
aanvraag Vangnetuitkering over 2017

Bij het indienen van het verzoek om een Vangnetuitkering 2017 moet het college verklaren dat het
aanvullende interne en externe maatregelen heeft getroffen om te komen tot verdere
tekortreductie.
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Het modelaanvraagformulier biedt ruimte voor ondertekening door secretaris en burgemeester.


De gemeenteraad is geïnformeerd over de omvang en oorzaken van het over 2017
verwachte tekort op ons BUIG-budget en over de getroffen maatregelen.

Door middel van raadsbrieven met bijbehorende uitwerkingen, genoemd in de inleiding, is de
gemeenteraad geïnformeerd over omvang en oorzaken van het over 2017 verwachte tekort op ons
BUIG-budget en over de getroffen maatregelen.
Via de reguliere planning & control cyclus is over de voortgang gerapporteerd.


Instemming van de gemeenteraad over juistheid van de verklaring van het college is een
voorwaarde voor het indienen van een aanvraag Vangnetuitkering 2017.

De gemeenteraad moet, door middel van zijn instemming, de juistheid van de verklaring van het
college bevestigen.
De instemming van de gemeenteraad heeft uitsluitend betrekking op de juistheid van de verklaring.
De instemming heeft geen betrekking op het inhoudelijk oordeel dat de gemeenteraad eventueel
over de maatregelen van het college heeft uitgesproken.
Het modelaanvraagformulier biedt ruimte voor ondertekening door voorzitter en griffier.
Ook is er ruimte voor de opvattingen van de gemeenteraad of raadscommissie, indien deze
opvattingen expliciet aan de orde zijn geweest.

Kanttekeningen
N.v.t.

Draagvlak
N.v.t.

Aanpak/Uitvoering
De aanvraag Vangnetuitkering 2017 moet tijdig, voor de fatale termijn van 15 augustus 2018, ingediend
worden, anders wordt deze niet in behandeling genomen.
Na besluitvorming door uw raad, wordt het ingevulde, door het college ondertekende
modelaanvraagformulier ter ondertekening aangeboden aan uw voorzitter en griffier.
Indien van toepassing, worden uw opvattingen toegelicht in de daarvoor bestemde ruimte van het
modelaanvraagformulier.
In juni/juli 2018 wordt het ingevulde aanvraagformulier, voorzien van handtekeningen, digitaal
ingediend bij de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.

Communicatie
N.v.t.

Financiële consequenties
In 2017 hebben wij een nadelig saldo van € 1.625.000. Op grond van de Vangnetregeling worden
budgetoverschrijdingen die het eigen risico van 8,75% van het door het rijk toegekende budget
overschrijden volledig gecompenseerd. Dit onder de voorwaarde dat ons beroep op een
Vangnetuitkering 2017 wordt gehonoreerd. Voor 2017 betekent dit dat wij risicodragend zijn voor een
bedrag van € 645.000. Voor de overige € 980.000 wordt een beroep gedaan op de Vangnetuitkering.

Juridische consequenties
N.v.t.
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WMO-aspecten
N.v.t.

Gezondheid
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Alternatieven
Geen beroep doen op een vangnetuitkering over 2017 betekent sowieso geen extra middelen van het
rijk.
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