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: Gebundelde Uitkering 2018 - Analyse en maatregelen gericht op terugdringing
tekort BUIG ten behoeve van een mogelijke aanvraag vangnetuitkering

Beslispunten
1. In te stemmen met de notitie ‘Gebundelde Uitkering 2018’ over de maatregelen die zijn of
worden genomen om tot een mogelijke tekortreductie te komen van de BUIG-uitgaven.
Aanleiding
De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. De uitvoering hiervan is
ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling Senzer. Ten behoeve van het verstrekken van de
bijstandsuitkeringen ontvangen gemeenten van het Rijk een budget op grond van de Participatiewet.
Dit BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) betreft het budget dat
gemeenten jaarlijks van het Rijk ontvangen om uitkeringen en loonkostensubsidies van te betalen.
Het betreft een niet geoormerkte uitkering, wat inhoudt dat gemeenten zelf mogen bepalen wat zij
met de overschotten doen na betaling van alle uitkeringen. Een onderdeel van het BUIG-model
betreft de vangnetregeling. Deze regeling is er om gemeenten te beschermen voor grote uitschieters.
Ook in 2018 is de verwachting dat diverse gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel
het jaar met een tekort op het BUIG-budget zullen afsluiten. Om in aanmerking te komen voor een
aanvullende uitkering (Vangnetuitkering) moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan,
waarvan een aantal al in 2018. In geval van een tekort op de BUIG-middelen in 2018 dient de
aanvraag van het college uiterlijk 15 augustus 2019 ingediend te zijn bij de Toetsingscommissie.

Voorwaarden
Om over 2018 in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering moet worden voldaan aan de
volgende financiële en procedurele voorwaarden:
a. over 2018 moet sprake zijn van een tekort dat meer bedraagt dan 5% van de definitief over dat
jaar toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet;
b. over 2016, 2017 en 2018 moet sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan
5%, berekend over alleen de definitief over 2018 toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in
artikel 69 Participatiewet;
c. het college moet vóór 15 augustus 2019 een verzoek indienen volgens het vastgestelde model;
d. bij het indienen van het verzoek moet het college met instemming van de gemeenteraad
verklaren dat het maatregelen heeft genomen om tot tekortreductie te komen.
e. bij een aanhoudend tekort – dat wil zeggen dat het college in een aaneengesloten periode van
drie jaar meer dan één keer aanspraak wenst te maken op een vangnetuitkering – moet zij
verklaren dat, in samenspraak met de gemeenteraad, (aanvullende) interne en externe
maatregelen zijn genomen om alsnog tot verdere tekortreductie te komen.

Bij het verzoek dienen de volgende documenten toegevoegd te zijn:
• een globale analyse van de (mogelijke) oorzaken en de omvang van het tekort, aangevuld met
een prognose voor de komende jaren;
• een document waarmee het college de raad heeft geïnformeerd over de analyse en maatregelen
die worden genomen en/of overwogen om tot een reductie van het tekort te komen;
• een document waaruit de opvattingen van de gemeenteraad over de analyse en de voorstellen
van het college blijken;
• een overzicht van wat de gemeente feitelijk heeft gedaan om het tekort het hoofd te bieden en
de effecten van de genomen maatregelen.
Hoewel de gemeente dus pas vóór 15 augustus 2019 een aanvraag hoeft in te dienen, dient deze al in
2018 voorbereid te worden zodat het college de analyse en het plan met maatregelen ruim voor
deze datum kan aanbieden aan de raad. Door het Raadsbesluit bevestigt de gemeenteraad dat het
college inzicht heeft gegeven in de maatregelen die zijn getroffen om het tekort te reduceren. De
instemming van de gemeenteraad heeft uitsluitend betrekking op de juistheid van de verklaring van
het college. De instemming heeft geen betrekking op het inhoudelijk oordeel dat de gemeenteraad
eventueel over de maatregelen van het college heeft uitgesproken. De gemeenteraad hoeft het dus
niet eens te zijn met de maatregelen.
Ten behoeve van het college heeft Senzer het document 'Notitie Gebundelde Uitkering 2018’
opgesteld met een analyse van mogelijke oorzaken en ingezette maatregelen gericht op
terugdringing van het mogelijk tekort.
Beleidsmatige context
Daarvoor heeft Senzer het document 'Notitie Gebundelde Uitkering 2018’ opgesteld met een globale
analyse van mogelijke oorzaken en ingezette maatregelen gericht op terugdringing van het mogelijk
tekort, met daarin tevens een prognose voor de komende jaren. De in te zetten maatregelen hebben
betrekking op het voorkomen van de instroom, vergroten uitstroom en maatregelen gericht op de
werkgever.
Indien blijkt dat de gemeente daadwerkelijk een aanvraag voor een vangnetregeling moet indienen,
zal er in 2019 een inhoudelijke notitie per gemeente komen, waarin een overzicht vermeld staat van
wat de gemeente feitelijk heeft gedaan om het tekort het hoofd te bieden en de effecten van de
genomen maatregelen zullen, daar waar mogelijk, ook worden benoemd.
Overigens blijkt uit de notitie dat het grootste gedeelte van de oorzaken van het mogelijke tekort
voortvloeit uit maatregelen die door het Rijk zijn genomen.
Ondanks dat er nog geen definitieve situatie is waaruit blijkt of er wel of geen aanspraak gemaakt
hoeft te worden op de vangnetregeling, wordt proactief wel geacteerd op een mogelijke situatie
waarin wel aanspraak nodig is.

Beoogd effect en/of resultaat
Zoals het er nu naar uitziet, gebaseerd op de meest actuele gegevens, wordt voor de gemeente ?????
in 2018 geen/een tekort verwacht van circa ??? %. Dit betekent dat waarschijnlijk een/geen
aanspraak gedaan zal moeten worden op de vangnetregeling. Daarnaast wordt met de uitvoering van
de acties zoals verwoord in de ‘Gebundelde Uitkering 2018’ een betere effectiviteit en efficiency van
Senzer beoogd.
Door vóór 2019 kennis te nemen van de notitie ‘Gebundelde Uitkering 2018’ en hierover een
standpunt te bepalen wordt een mogelijke aanspraak op een eventuele vangnetregeling 2018
veiliggesteld.
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