
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 22 december 2016

Onderwerp : Verbeterplan in het kader van de aanvraag vangnetuitkering 2016

Voorgestelde beslissing: 
1 Kennisnemen van het verbeterplan in het kader van de aanvraag vangnetuitkering 2016.
1. Het verbeterplan aanbieden aan de gemeenteraad zodat deze zijn opvattingen ten aanzien van de 

maatregelen kenbaar maakt aan het college.

Aanleiding
Het ministerie stelt jaarlijks een voorlopig budget beschikbaar voor het betalen van de uitkeringen op grond 
van de Participatiewet. Het voorlopig budget dat wij ontvangen, is onvoldoende gebleken voor de 
gemeenschappelijke regeling Laborijn om de uitkeringen mee te kunnen betalen. 

Gemeenten kunnen onder voorwaarden gecompenseerd worden voor grote tekorten. In voorgaande jaren 
kon hiervoor een incidentele of meerjarige aanvullende uitkering worden aangevraagd. Deze regeling is 
sinds 2015 omgevormd tot één integraal vangnet. Om met succes een beroep te doen op de 
vangnetuitkering voor de ontstane tekorten in 2016, dient ons college onder andere het bijgaand 
verbeterplan aan te leveren inclusief de opvattingen van de gemeenteraad ten aanzien van deze 
maatregelen. 

Wat wordt met beslissing bereikt
 De gemeente Oude IJsselstreek kan de vangnetuitkering aanvragen over het jaar 2016.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 Het verbeterplan maatregelen bevat die erop gericht zijn om te komen tot een beperking van het 

tekort op het BUIG-budget
2.1 De opvattingen van de gemeenteraad ten aanzien van de maatregelen een belangrijke voorwaarde 

is voor het kunnen indienen van de aanvraag van de Vangnetuitkering.  

Kanttekeningen
a. De Toetsingscommissie adviseert de Minister over het te nemen besluit. Ondanks de correct 

bewandelde procedure is het nog geen zekerheid dat de tekorten ook daadwerkelijk worden 
gecompenseerd. 

Kosten, baten, dekking
Er zijn geen kosten gemoeid met de aanvraag. De compensatie bedraagt waarschijnlijk rond de €200.000,-- 
Dit is echter op basis van een voorlopige berekening. 

Uitvoering
Planning

 Agenderen voor de eerstvolgende Commissie MO en agenderen ter besluitvorming in de eerst 
volgende raadsvergadering (uiterlijk 22 december 2016). 

Communicatie/participatie
De opvattingen van de gemeenteraad ten aanzien van de maatregelen uit het verbeterplan communiceren 
wij met de gemeenschappelijke regeling zodat dit betrokken kan worden bij de uitvoering. 

Evaluatie/verantwoording
Per kwartaal ontvangen wij een rapportage van Laborijn en worden wij geïnformeerd over de belangrijkste 
ontwikkelingen.  



Burgemeester en wethouders,

R. Jeltema O.E.T. van Dijk
Interim secretaris Burgemeester

Raadsvergadering d.d.22 december 2016

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


