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: Verklaring in het kader van de aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2019

De raad wordt voorgesteld
1.

Kennis te nemen van de verklaring in het kader van de aanvraag vangnetuitkering 2019

2.

In te stemmen met de verklaring van het college van burgemeester en wethouders in het kader van de
vangnetuitkering 2019.

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. Om met succes een beroep te doen op de vangnetuitkering voor de ontstane tekorten in
2019 dient ons college onder andere de bijgaande verklaring, bestaande uit maatregelen, voor te leggen aan de
gemeenteraad en deze verzoeken in te stemmen met de verklaring. De aanvraag voor een compensatie op de
tekorten dient uiterlijk 15 augustus 2020 te worden ingediend
Wat wordt met beslissing bereikt
De gemeente Oude-IJsselstreek kan hiermee de vangnetuitkering over het jaar 2019 aanvragen.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Het verbeterplan bevat maatregelen die erop gericht zijn om te k omen tot een beperk ing van het tek ort op
het BUIG-budget
Gemeenten die een tekort hebben kunnen in aanmerking komen voor een vangnetuitkering. Eén van de
voorwaarden is dat het college verklaart maatregelen te hebben getroffen om te komen tot een
tekortreductie.
1.2. Instemming door de gemeenteraad ten aanzien van de verk laring is een voorwaarde om de aanvraag
Vangnetuitk ering 2019 in te k unnen dienen
De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de verklaring van het college. Met deze
instemming bevestigt de gemeenteraad dat het college inzicht heeft gegeven in de maatregelen die zijn
getroffen om het tekort te reduceren. De instemming heeft 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.
Kanttekeningen
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a.

Het is nog geen zek erheid dat de tek orten ook daadwerk elijk worden gecompenseerd
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 voorwaarden voor toekenning van de Vangnetuitkering zijn:
Het tekort over 2019 bedraagt meer dan 7,5% van de definitief over 2019 toegekende gebundelde uitkering
als bedoeld in artikel 69 Participatiewet.
Over 2017, 2018 en 2019 is sprake van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 7,5%, berekend over
alleen de definitief over 2019 toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet.
De gemeente Oude IJsselstreek heeft in 2019 een tekort op het BUIG-budget van € 695.199. Ten opzichte van het
toegekende budget van € 8.267.190 is dit 8,41%.
In de jaren 2017 en 2018 was er respectievelijk een tekort van € 772.091 en € 17.891. Het gecumuleerde tekort in de
jaren 2017 t/m 2019 bedraagt 17,96% van het definitieve budget 2019. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden
voor het aanvragen van een vangnetuitkering.
Op basis van een voorlopige berekening is de te ontvangen compensatie € 37.580 euro. De berekening van de
hoogte compensatie vangnetuitkering is als volgt (zie ook bijlage verklaring aanvraag vangnetuitkering):

Vangnetregeling 2019

Gemeente
Oude
IJsselstreek

Definitief budget 2019

8.267.190

Lasten 2019

8.962.389

Tekort ten opzichte budget (8,41%)
Compensatie vangnet
Verwacht tekort na ontvangst vangnet

-695.199
37.580
-657.619

Uitvoering
Planning
•
PHO van wethouder Kuster op 18 mei 2020
•
Collegevergadering van 26 mei 2020
•
Raadscommissie MO op 18 juni 2020
•
Raadsvergadering 25 juni 2020
Personeel
N.v.t.
Communicatie/participatie
De opvattingen van de gemeenteraad ten aanzien van de verklaring van het college communiceren wij met de
gemeenschappelijke regeling Laborijn
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Evaluatie/verantwoording
Per kwartaal ontvangen wij een rapportage van Laborijn en worden wij geïnformeerd over de belangrijkste
ontwikkelingen.

Bijlagen
1. Verklaring in het kader van de aanvraag vangnetuitkering 2019

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.
☐

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 van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….
3

