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Samenvatting
De gemeente ontvangt jaarlijks een budget van het Rijk om uitkeringen en loonkostensubsidies te
betalen op grond van de Participatiewet. Wordt dit budget met meer dan 7,5% overschreden, dan
kan de gemeente een vangnetuitkering bij het Rijk aanvragen. Voorwaarde is dat het college
jaarlijks een plan met een analyse en maatregelen gericht op tekortreductie vaststelt en ter
informatie voorlegt aan de gemeenteraad.
Beslispunten
Kennisnemen van de notitie ‘Gebundelde Uitkering 2019’.
Inleiding
De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. De uitvoering hiervan
hebben wij ondergebracht bij de Gemeenschappelijke regeling Senzer. Voor de betaling van
bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies ontvangen gemeenten jaarlijks budget van het Rijk.
Dit BUIG-budget zetten wij één op één door naar Senzer. Bij een tekort kunnen gemeenten een
vangnetuitkering bij het Rijk aanvragen. De overschrijding moet dan meer dan 7,5% bedragen
(voorheen 5%). De uiteindelijke aanvraag moet het college vóór 15 augustus 2020 doen.
Wat willen we bereiken
Door kennis te nemen van de notitie ‘Gebundelde Uitkering 2019’ wordt een mogelijke aanspraak
op een vangnetuitkering, ook in de toekomst, veilig gesteld.
Wat gaan we daarvoor doen
Om in aanmerking te komen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Een van de
vereisten is dat het college jaarlijks een plan met een analyse en maatregelen gericht op
tekortreductie opstelt aan aanbiedt aan de gemeenteraad. Senzer heeft hiertoe de notitie
’Gebundelde Uitkering 2019’ opgesteld. Deze notitie bevat een globale analyse van de oorzaken,
een opsomming van de ingezette maatregelen en een prognose voor de aankomende jaren.
Met de regiogemeenten is afgesproken om deze notitie onder de aandacht te brengen bij het
college en de raad, zodat aanvragen - ook in de toekomst - worden veiliggesteld.
Voor de gemeenten die over 2019 daadwerkelijk een aanvraag voor een vangnetuitkering moeten
doen, stelt Senzer in 2020 een inhoudelijke notitie op, toegespitst op de individuele gemeente.
Hierin worden dan de maatregelen genoemd die de betreffende gemeente feitelijk heeft gedaan en
de effecten daarvan. Waarschijnlijk gaat het over tijdvak 2019 om één gemeente (Geldrop Mierlo).
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Relatie met Ondernemingsplan 2020
Onze arbeidsmarktregio heeft voor 2019 en verder te maken met een forse daling (7 miljoen) van
het BUIG-budget. Hierdoor kon geen sluitende begroting voor 2020 en verder bij de Provincie
worden ingediend. Diverse bezuinigingsvoorstellen zijn uitgewerkt en verwerkt in een aangepast
Ondernemingsplan 2020. Daar waar mogelijk zijn bezuinigingsmaatregelen in 2019 al ingezet. De
maatregelen genoemd in de notitie ‘Gebundelde Uitkering 2019’ liggen daarmee in lijn met die
genoemd in het Ondernemingsplan 2020 en hebben met name betrekking op het verder inperken
van de instroom, vergroten van de uitstroom en het verbeteren van de efficiency.
Mogelijke alternatieven
Alternatieven zijn verder niet uitgewerkt.
Risico’s
Als de voorgeschreven procedure niet zorgvuldig wordt gevolgd, kan het Rijk een verzoek om een
aanvullende uitkering – ook in de toekomst - afwijzen.
Communicatie
N.v.t.
Wat mag het kosten
Het tekort voor specifiek de gemeente Asten wordt geschat op slechts € 926,=. De kans dat wij
over 2019 een vangnetuitkering moeten aanvragen is daarmee uitgesloten. Een eventueel tekort
wordt binnen de begroting van Senzer opgevangen.
Senzer breed bedraagt het totale verwachtte tekort over 2019 € 2.080.786,=, een overschrijding
van 3,1% van het Rijksbudget.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)
Notitie ‘Gebundelde Uitkering 2019’ (AST/2019/068268)
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RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Notitie Gebundelde Uitkering 2019 Senzer

Dagtekening:

Agendanummer:

4 februari 2020

20.02.04

De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
26 november 2019 met zaaknummer 2019069259;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 13 januari 2020;
besluit:
kennis te nemen van de notitie ‘Gebundelde Uitkering 2019’ van Senzer.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
4 februari 2020.
De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

