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Betreft: Aanvraag Vangnetuitkering BUIG 

Geachte raadsleden, 

Over 2018 is de Rijksbijdrage voor de betaling van uitkeringen en de loonkostensubsidie op grond van de 
Wet bundeling uitkeringen inkomensvoorziening gemeenten (Wet Buig) lager dan wat de gemeente aan 
deze kosten betaald heeft. Omdat dit 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. 

We zullen voor het hierboven vermelde verschil een vangnetuitkering aanvragen. Bij de aanvraag voor 
deze uitkering moeten we aangeven wat de oorzaken zijn van dit verschil, en wat we hebben gedaan om 
dit verschil te beperken. 

Om het tekort op de Rijksbijdrage te verkleinen hebben we meerdere maatregelen genomen. Deze 
maatregelen hebben betrekking gehad op het goed in beeld brengen van de klanten, het intensiveren van 
de begeleiding, het optimaliseren van de instrumenten om klanten naar de arbeidsmarkt te begeleiden, 
het verbeteren van handhaving, en het aanpassen van de interne organisatie. Deze maatregelen zullen in 
de aanvraag verder worden uitgewerkt. In verband hiermee heeft uw raad in juni 2018 besloten om extra 
te investeren in het fundament voor Participatie. 

Rekening houdend met het eigen risico voor de gemeente zal een vangnetuitkering ongeveer€ 35.000 
bedragen. 

VERVOLG 
In juli zal de aanvraag voor een vangnetuitkering voorgelegd worden aan uw raad. In de aanvraag staan 
de maatregelen genoemd die het college heeft genomen om het verschil tussen de uitgaven en de 
Rijksbijdrage te verkleinen. Als u met die verklaring instemt zal uiterlijk half augustus 2019 de aanvraag 
ingediend worden. In 2020 zal de toetsingscommissie een besluit over de aanvraag nemen. De eventueel 
toe te kennen vangnetuitkering zal via de P&C-cyclus worden vermeld. 
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Toelichting 
Ook voor het tekort over 2017 hebben we in augustus 2018 een vangnetuitkering aangevraagd en 
gekregen. Het verschil tussen de uitgaven en de Rijksbijdrage was toen 12, 1 % van de Rijksbijdrage. In 
2018 is dit verschil verminderd tot 5,6%. Dat komt onder andere omdat in 2018 het aantal 
uitkeringsgerechtigden is gedaald, terwijl dat aantal in 2017 was gestegen. 

Maatregelen die bij die aanvraag voor de vangnetuitkering over 2017 zijn genoemd zijn in 2018 tot op 
heden verder uitgewerkt in het kader van de doorontwikkeling van de afdeling van Participatie. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester e 

mw. A. Attema 


