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Geadviseerd besluit

In te stemmen met en geen nadere zienswijze te geven over de in de notitie “Analyse tekort 

inkomensdeel 2016 en reductiemaatregelen” genoemde maatregelen om tot een tekortreductie te 

komen.

Toelichting op beslispunten
Bij brief van 16 december 2016 (bijgevoegd) hebben wij u geïnformeerd over de analyse en 

maatregelen die zijn of worden ingezet om  tot een reductie van het verwachte tekort BUIG 

(Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten) te komen. 

Onze bedoeling is om in 2017 een beroep te doen op een vangnetuitkering van het rijk, zodat wij 

over 2016 extra middelen ontvangen. 

In genoemde brief hebben wij u ook verzocht om uw zienswijze over onze analyse en aanpak, zoals 

opgenomen in de notitie “Analyse tekort inkomensdeel 2016 en reductiemaatregelen”  

(bijgevoegd).

Eén van de voorwaarden, zoals verwoord in de brief van 16 december jl., om met succes een 

beroep op een vangnetuitkering over 2016 te doen is het overleggen van een document waaruit de 

opvattingen van de gemeenteraad hieromtrent blijken. Aangetoond moet worden dat uw raad is 

geïnformeerd en in de gelegenheid is gesteld om zienswijzen kenbaar te maken over dit onderwerp. 

Formeel is een document nodig waaruit de opvattingen c.q. zienswijzen van de gemeenteraad 

blijken.

Met het instemmen van dit voorstel door uw raad wordt aan één van de voorwaarden voldaan om 

een beroep te kunnen doen op de vangnetuitkering 2016.

Beoogd effect
Met succes een beroep doen op de vangnetuitkering over 2016.

Kader
Participatiewet, artikel 69.

Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG).
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Argumenten
Uw raad is in de gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken over de maatregelen die zijn en 

worden getroffen om tot een reductie van het tekort BUIG 2016 te komen.

Om een beroep te kunnen doen op de vangnetuitkering over 2016 is formeel/wettelijk een 

document nodig waaruit de opvattingen c.q. zienswijzen over dit onderwerp van de gemeenteraad 

blijken. 

Kanttekeningen
N.v.t.

Draagvlak
N.v.t.

Aanpak/Uitvoering
De raadsbrief van 16 december jl., de notitie “Analyse tekort inkomensdeel 2016 en 

reductiemaatregelen” en het raadsbesluit worden toegevoegd aan het dossier voor de aanvraag om 

een vangnetuitkering. 

Communicatie
N.v.t.

Financiële consequenties
In 2016 hebben wij een nadelig saldo op de inkomensvoorziening van € 955.000. Op grond van de 

Vangnetregeling worden budgetoverschrijdingen die het eigen risico van 7,5% van het door het rijk 

toegekende budget overschrijden, volledig gecompenseerd. Dit onder de voorwaarde dat ons 

beroep op de Vangnetregeling 2016 wordt gehonoreerd. Voor 2016 betekent dit dat wij 

risicodragend zijn voor een bedrag van € 569.000. Voor de overige € 386.000 wordt een beroep 

gedaan op de Vangnetregeling. De genoemde € 569.000 is al in de begroting en najaarsnota 

verwerkt.

Juridische consequenties
N.v.t.

WMO-aspecten
N.v.t.

Gezondheid
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.
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Alternatieven 
Geen beroep doen op de Vangnetregeling over 2016 betekent sowieso geen extra middelen van het 

rijk.
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