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Betreft: Wet BUIG

Geachte raadsleden,

Voor de betaling van uitkeringen (Participatiewet) en de loonkostensubsidie ontvangen gemeenten
middelen vanuit het Rijk ingevolge de Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (Wet
BUIG). Voor 2022 verwachten we dat de kosten, die we hebben gemaakt voor onze Ridderkerkse
inwoners hoger liggen dan de inkomsten die we hiervoor krijgen vanuit het Rijk. Omdat het verschil
tussen de Rijksbijdrage en de uitgaven hoger is dan het eigen risico voor onze gemeente kan voor dit
verschil een vangnetuitkering aangevraagd worden bij de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet,
Via de periodieke P&C documenten bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen in het klantenbestand en
onze inzet op dit bestand.

Waarom deze brief
Met het oog op ons voornemen om een aanvullende uitkering aan te vragen willen wij u in deze brief
informeren over de ontwikkelingen op het BUIG-budget en over onze inspanningen om het aantal
uitkeringen omlaag te brengen, met name door bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden.

Ontwikkelingen BUIG
Landelijk is over 2022 een afnemend uitkeringsbestand zichtbaar. Als gevolg daarvan is het macro BUI(3-
budget naar beneden bijgesteld en dus ook het budget aan de gemeenten. Voor Ridderkerk is het budget
afgenomen met € 304.233 tot een bedrag van € 12.975.214. Dit is het definitieve BUIG-budget voor 2022
Hiertegenover staan uitgaven, die voor geheel 2022 naar verwachting op € 14.153.303 zullen uitkomen
Dit levert een overschrijding op van € 1.178.089, dit is ruim 9% van het BUI(3-budget.

Vangnet
Bij een overschrijding vanaf 7,5% van het BUIG-budget kan de gemeente een Vangnetuitkering
aanvragen. De eerste 7,5% van de overschrijding valt onder het eigen risico van de gemeente.
Voor 2022 verwachten we een overschrijding van ruim 9%. Hiermee zal de Vangnetuitkering, bij
toekenning, ongeveer € 102.000,- bedragen
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Ontwikkelingen klantenbestand
Het aantal bijstandsgerechtigden in Ridderkerk is toegenomen van 851 in januari tot 861 in oktober. Dit is
voor een belangrijk deel het gevolg van de extra inspanningen die we – op verzoek van het kabinet -
hebben geleverd voor de huisvesting van statushouders. In de eerste helft van 2022 hebben we 28
personen méér gehuisvest dan de taakstelling voor die periode. Statushouders, die nog in de eerste
fases van hun inburgering zitten, spreken meestal nog onvoldoende Nederlands - of Engels – om aan
het werk te kunnen gaan. Voor hen is uitstroom nog niet reëeï

Daartegenover profiteren we van de krapte op de arbeidsmarkt. Tot nog toe zijn 59 klanten uitgestroomd
naar werk of opleiding. Het merendeel (96%) stroomt duurzaam uit, dat wil zeggen, dat zij langer dan 6
maanden uit de uitkering zijn.

Inzet op vermindering
We hebben. samen met Barendrecht en Albrandswaard, een eigen werkgeversservicepunt (WSP BAR),
waar vacatures uit onze regio worden gekoppeld aan klanten uit onze eigen bestanden, Het WSP BAR
werkt hierin nauw samen met het WSP Rijnmond. In de regio Rijnmond kunnen we via HalloWerk snel en
eenvoudig werkgevers en werkzoekenden bij elkaar brengen

We hebben Baanbrekend ingekocht (een samenwerking met Randstad) als instrument om meteen al aan
de poort kandidaten naar werk te kunnen begeleiden.

Verder besteden we bijzondere aandacht aan jongeren. Aan de poort onderzoeken we zorgvuldig, of voor
de jongere een opleiding passend zou zijn of dat er een mogelijkheid is voor de jongere om aan het werk
te gaan

In de komende periode wordt de begeleiding van klanten verder geïntensiveerd. Als voltijds werk niet
mogelijk is, dan zal er gekeken worden naar mogelijkheden voor parttime werk. Het streven is om alle
kandidaten goed in beeld te hebben en een passend traject aan te bieden die hen – uiteindelijk - naar
werk moeten leiden

Handhaving
Via handhaving en toezicht zien we erop toe, dat wie geen recht heeft op een uitkering ook geen uitkering
ontvangt. In het afgelopen jaar is er een externe partij ingezet voor dit onderdeel, met de bedoeling dat
een taakstelling gerealiseerd zou worden van structureel € 420.000 per jaar. Uit een eerste test bleek dat
een dergelijke taakstelling niet haalbaar zou zijn en is uiteindelijk de samenwerking met deze partij
halverwege 2022 stopgezet. Hierdoor zal ook de structurele taakstelling niet gehaald worden

Vervolg
De aanvraag voor de Vangnetuitkering moet uiterlijk medio augustus 2023 zijn ingediend. Begin 2023
zullen we de definitieve uitgaven in beeld hebben en zal, omstreeks juni, de feitelijke aanvraag in gang
worden gezet. In de aanvraag zijn de maatregelen beschreven die wij hebben genomen om de
overschrijding zo beperkt mogelijk te houden

Hoogachtend
het college van burgernees]

de secretaris Je burgemeester,

W. J. Klaucke mw. A. Attema


