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Raadsvoorstel 
 
Onderwerp: Aanvraag Vangnetuitkering 
voor tekort Rijksbijdrage BUIG 

 Agendapunt: 
 

Commissie:  
 

e-mailadres opsteller: 
r.ditvoorst@bar-organisatie.nl 

Portefeuillehouder: T. Keuzenkamp  

BBVnummer: 1329720   

 
Onderwerp 
Aanvraag Vangnetuitkering voor tekort Rijksbijdrage BUIG 
 
De raad besluit 

1. In te stemmen met de verklaring door het college in het aanvraagformulier, middels 
ondertekening van het aanvraagformulier Vangnetuitkering 2017 voor het tekort op de 
Rijksbijdrage BUIG. 

 
Inleiding 
Over 2017 is een tekort ontstaan op de Rijksbijdrage BUIG, waarvan de uitkeringen en 
loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet worden betaald. Voor dit tekort kan een aanvraag 
voor een Vangnetuitkering worden ingediend. In mei en december 2017 hebben wij u via 
Raadsinformatiebrieven geïnformeerd over het tekort op de Rijksbijdrage BUIG, de oorzaken daarvan, en 
de maatregelen die getroffen zijn om het tekort tegen te gaan. Sinds de invoering van de Participatiewet 
is het de eerste keer dat een Vangnetuitkering wordt aangevraagd. Bij toekenning ontvangt de gemeente 
een uitkering om dit tekort tegen te gaan. Deze aanvraag moet door het college zijn ingediend voor 15 
augustus 2018. 
 
Beoogd effect 
De aanvraag wordt tijdig ingediend. In 2019 zal als aan de voorwaarden is voldaan de Vangnetuitkering 
naar de gemeente worden overgemaakt. 
 
Relatie met beleidskaders 
Participatiewet.  
 
Argumenten 
1.1 In de aanvraag moet de raad instemmen met de verklaring van het college over de genomen 

maatregelen 
Dit is één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling (Besluit Participatiewet, 
artikel 10, lid1d). De toetsingscommissie schrijft over de betekenis van deze wettelijke voorwaarde: 
‘Deze verklaring moet de instemming hebben van de gemeenteraad. Met de instemming van de 
gemeenteraad 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.’  
De toetsingscommissie vraagt dus niet naar de opvatting van de gemeenteraad over, of instemming 
met, de genomen maatregelen. De toetsingscommissie vraagt de gemeenteraad alleen of deze 
bevestigt dat het college inzicht heeft gegeven in de maatregelen die het college heeft genomen.  

 



 

 

Ondertekening betekent niet dat de gemeenteraad de aanvraag indient; dat blijft voorbehouden aan 
het college.  

 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Overleg gevoerd met 
N.v.t.  
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Uiterlijk 14 augustus 2108 de aanvraag elektronisch indienen bij de Toetsingscommissie. Dat mag alleen 
met gebruik van het modelaanvraagformulier zonder aanvullende bijlagen; het ingevulde 
modelaanvraagformulier is als bijlage bij dit voorstel meegestuurd. 
 
Evaluatie/monitoring 
Het is van belang om te weten wat het effect van de genomen maatregelen is op het klantenbestand en 
de ontwikkeling van het tekort op het BUIG-budget. Daarom zullen de systemen daarop worden ingericht, 
en de resultaten zullen met diverse stakeholders worden gedeeld. 
  
Financiën  
De geschatte Vangnetuitkering is naar verwachting maximaal bijna € 380.000 (geverifieerd met de 
rekentool van Frontin-BUIG). Dit bedrag is op dringend verzoek van de accountant al opgenomen in de 
Jaarrekening 2017. Volgens de huidige schattingen zal in 2018 wel een effect van de maatregelen te zien 
zijn op de ontwikkeling van het klantenbestand (dat is nu al wat waar te nemen). Maar vermoedelijk zal 
pas in 2019 het tekort op de Rijksbijdrage sterk zijn verminderd. Dat betekent dat volgens de huidige 
verwachting ook over 2018 een aanvraag voor een Vangnetregeling zal moeten worden gedaan. 
 
Juridische zaken 
N.v.t. 
 
Duurzaamheid 
N.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
N.v.t. 
 
Overige PIJOFACH zaken 
N.v.t. 
 
Collegebesluiten op gemeentelijke website 
Ja. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

- Ingevuld Modelaanvraagformulier Vangnetuitkering 2017 
- Raadsbesluit 


