
Memo 

Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek 

Cc:  

Van: College van B&W 

Datum: 9 oktober 2018 

Kenmerk:  

Onderwerp: Stand van zaken BUIG-budgetten 

 
 
In het kader van actieve informatieplicht, informeren wij u over het volgende: 
 
Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de 
uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende 
ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Laborijn voert deze regelingen voor ons uit.  
 
Het Rijk stelt jaarlijks een macrobudget vast dat volgens een vaste verdeelsystematiek onder de 
gemeenten wordt verdeeld. Gemeenten met grote tekorten kunnen een beroep doen op gedeeltelijke 
compensatie: de vangnetuitkering. 
 
In onze begroting verwerken we de inschattingen van de BUIG-uitkering zoals Laborijn prognosticeert. 
Elk jaar ontvangen we in oktober van het Rijk de definitieve BUIG-toekenning over het lopende jaar. 
En een voorlopige toekenning over het komende jaar. Daarnaast kan er in het jaar nog een 
tussentijdse bijstelling plaatsvinden.  
 
De budgetten kunnen hiermee (fors) wijzigen ten opzichte van de begroting. Dit zijn autonome 
ontwikkelingen, waar we als gemeente geen invloed op hebben.  Daarnaast zijn de bijstellingen niet te 
voorspellen, het rijk is hierin, evenals met de circulaires, onberekenbaar.  
 
De toekenning over 2018 en 2019 is vorige week binnengekomen.  
Dit heeft de volgende financiële effecten: 

- Over 2018 ontvangen we € 320.000 meer aan BUIG-uitkering ten opzichte van de 2e berap.  
- Voor 2019 is het landelijk macrobudget 4 mln hoger dan het definitieve budget over 2018. 

Desondanks is het toegekende budget voor de Laborijngemeenten (gezamenlijk) bijna 2 mln 
lager. Dit heeft te maken met het nieuwe verdeelmodel voor het macrobudget BUIG die het 
Rijk hanteert. Dit betekent voor Oude IJsselstreek, dat de BUIG-toekenning circa € 700.000 
lager is dan begroot. Uiteraard zullen wij een beroep doen op de vangnetregeling.  

 
Let op: de toekenning over 2019 is een voorlopige toekenning. Pas in oktober 2019 ontvangen we de 
definitieve toekenning. De VNG waarschuwt dat de budgetten eerder lager dan hoger zullen worden. 
Dit brengt extra risico met zich mee.  
 


