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Participatiewet 2018

Geadviseerd besluit

1. 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 (hierna: BUIG). Met deze middelen 

betalen wij de uitkeringen voor het levensonderhoud op grond van de Participatiewet, de 

Inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de 

Inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en 

het Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004 (Bbz2004).

Voor 2018 hebben wij een tekort op het BUIG budget. Over de ontwikkeling van dit tekort hebben 

wij gerapporteerd gedurende de p&c cyclus. Daarnaast hebben wij u geïnformeerd over de 

financiële verwachtingen en plannen voor verdere kostenreductie gedurende de raadsbijeenkomst 

van 7 november 2018. 

Het tekort  bedraagt € 786.072  (9,5% van de rijksbijdrage). Het eigen risico bedraagt € 598.584 

(8,75% van de rijksbijdrage). Wij vragen een vangnetuitkering aan bij het rijk voor de resterende 

€ 187.587. 

Om in aanmerking te komen voor de Vangnetuitkering 2018 moet aan de volgende voorwaarden 

voldaan worden:

• Er is sprake van een meerjarig tekort;

• Het college heeft maatregelen getroffen om te komen tot reductie van het tekort;

• Wanneer er drie jaar of langer sprake is van een tekort heeft het college aanvullende 

interne en externe maatregelen getroffen om te komen tot verdere reductie van het tekort;

• De gemeenteraad moet, door middel van zijn instemming, de juistheid van de verklaring 

van het college bevestigen;

• Het verzoek moet tijdig, vóór 15 augustus 2019, zijn ingediend;
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• Het verzoek moet worden ingediend door middel van het door de minister vastgestelde 

aanvraagformulier.

Bij dit voorstel is het ingevulde modelaanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet 2018 

gevoegd. Hierin is uiteengezet op welke wijze door het college aan de voorwaarden voor de 

vangnetuitkering is voldaan. In dit document is uiteengezet:

• Een analyse de omvang en de oorzaken van het tekort

• De genomen interne maatregelen;

• Een toelichting op consultatie ten behoeve van de externe maatregelen;

• De genomen externe maatregelen; 

• Het beoogde effect van de genomen maatregelen;

De ondertekende verklaring van het college dat de genoemde maatregelen zijn genomen is 

onderdeel van het aanvraagformulier. 

Via de reguliere p&c cyclus bent u geïnformeerd over de omvang en ontwikkeling van het tekort.

Tijdens de raadsbijeenkomst van 7 november 2018 heeft het college inzicht gegeven in de 

ingezette route van de uitvoering om de door- en uitstroom uit het uitkeringsbestand te versnellen 

door:

• investering en versnelde uitstroom van jongeren

• versnelde door- en uitstroom van trajecten gericht op arbeidsactivering;

• het verbeteren van de aansluiting en het perspectief op werk

• verduurzamen van uitstroom door inzet van nazorg en verbreding beschikbaarheid re-

integratie ondersteuning

• het verbeteren van de mogelijkheden tot sturing en schadelastbeperking

De in de bijlage voorgelegde genomen interne en externe maatregelen zijn hiervan een verdere 

uitwerking en concretere invulling. 

Wij hebben door middel van ondertekening verklaard dat wij aanvullende interne en externe 

maatregelen hebben getroffen om te komen tot verdere tekortreductie van het BUIG-budget.  

Door middel van uw instemming wordt u verzocht de juistheid van onze verklaring te bevestigen.

Beoogd effect
Een succesvol beroep doen op de Vangnetuitkering Participatiewet 2018

Kader
Artikel 69 Participatiewet

Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG)

Besluit Participatiewet

Argumenten

Om te komen tot verdere reductie van het tekort zijn aanvullende interne en externe maatregelen 

getroffen

Tijdens de raadsbijeenkomst van 7 november 2018 heeft het college inzicht gegeven in de 

ingezette acties en activiteiten om het tekort verder te reduceren door:

• investering en versnelde uitstroom van jongeren

• versnelde door- en uitstroom van trajecten gericht op arbeidsactivering;

• het verbeteren van de aansluiting en het perspectief op werk

• verduurzamen van uitstroom door inzet van nazorg en verbreding beschikbaarheid 

            re-integratie ondersteuning
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• het verbeteren van de mogelijkheden tot sturing en schadelastbeperking

De in de bijlage voorgelegde genomen interne en externe maatregelen zijn hiervan een verdere 

uitwerking en concretere invulling. 

Ondertekende verklaring van het college is een voorwaarde voor het indienen van een aanvraag 
voor de Vangnetuitkering over 2018
Bij het indienen van een verzoek om een Vangnetuitkering over 2018 moet het college verklaren 
dat het aanvullende interne en externe maatregelen heeft getroffen om te komen tot verdere 
reductie van het tekort.
Het aanvraagformulier biedt ruimte voor ondertekening door burgemeester en gemeentesecretaris.

De gemeenteraad is geïnformeerd over de omvang en de oorzaken van het verwachte tekort en de 
maatregelen van het college om te komen tot verdere kostenreductie  
Via de reguliere p&c cyclus bent u geïnformeerd over de omvang en ontwikkeling
van het tekort.
Tijdens de raadsbijeenkomst van 7 november 2018 bent u geïnformeerd over maatregelen van het 
college om te komen tot verdere kostenreductie en is deze inzet toegelicht.

Instemming van de gemeenteraad over de juistheid van de verklaring van het college is een 

voorwaarde voor het indienen van de aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2018.
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 van het college. De instemming heeft geen betrekking op het inhoudelijke 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 om de opvatting van de gemeenteraad of de raadscommissie, indien deze expliciet 
aan de orde zijn geweest. 

Kanttekeningen
n.v.t.

Draagvlak
n.v.t.

Aanpak/Uitvoering
De aanvraag Vangnetuitkering 2018 moet vóór 15 augustus 2019 ingediend zijn bij de 

Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen 

wanneer de aanvraag te laat wordt ingediend, wordt deze niet in behandeling genomen.

Na besluitvorming door uw raad wordt het ingevulde en 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 

aanvraagformulier. 

Het ingevulde aanvraagformulier, voorzien van handtekeningen, wordt in juni/juli 2019 digitaal 

ingediend bij de Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet door middel van het daarvoor 

bestemde webformulier. 

Communicatie
n.v.t.
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Financiële consequenties
In 2018 bedraagt het nadelige saldo € 786.072. Op grond van de Vangnetregeling geldt een eigen 
risico van 8,75% van het door het rijk toegekende budget. Dit eigen risico bedraagt € 598.485. Het 
meerdere wordt volledig gecompenseerd door de Vangnetuitkering. Voorwaarde hiervoor is dat ons 
beroep op de Vangnetuitkering Participatiewet wordt gehonoreerd. Voor de overige € 187.587 
wordt een beroep gedaan op de Vangnetuitkering. Het besluit van de Toetsingscommissie Vangnet 
Participatiewet wordt verwacht in het laatste kwartaal van 2019.

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.

Alternatieven 
Geen. Wanneer geen beroep op de Vangnetuitkering 2018 wordt gedaan worden geen extra 

middelen van het rijk ontvangen.
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