
   

 

 

   

  Voorstel 
Gemeenteraad 

 

 

 

 

Datum: 30 april 2018 Opsteller: Eltje Hut 

Zaak: 2018-011972 Mailadres: e.hut@bwri.nl 

Portefeuillehouder:  Stukken ter inzage:  

   

Onderwerp: Vangnetuitkering 2017 Slochteren 

 

 

 

 

1. Voorstel 

• Vast te stellen dat de verklaring van het college op bijgevoegde aanvraag Vangnetuitkering 

juist is en de aanvraag mee ondertekenen.  

 

2. Inleiding 

Voorgesteld wordt om een aanvraag in te dienen op grond van de Vangnetuitkering voor het tekort 

dat de voormalige gemeente Slochteren in 2017 had op het toenmalige rijksbudget voor 

bijstandsuitkeringen.  

De gemeenten ontvangen een rijksvergoeding voor de bijstandskosten die de gemeente maakt. 

Jaarlijks wordt er een macro budget vastgesteld door de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Dit budget wordt over gemeenten verdeeld. Hiervoor wordt voor de grotere 

gemeenten het objectief verdeelmodel gehanteerd. Via een ingewikkelde berekening met veel 

variabelen berekent het ministerie het bedrag per individuele gemeente. Voor de kleine gemeenten 

(zoals Slochteren was) geldt het historisch verdeelmodel en zijn de bijstandslasten (van de 

gemeente) van twee jaar geleden bepalend.  

De voormalige gemeente Slochteren kwam in 2017 6,6% (€ 200.000) tekort op de rijksvergoeding. 

Voor gemeenten die een hoger tekort hebben dan 5% geldt dat voor het meerdere voor 50%            

(= € 25.000) een beroep gedaan kan worden op een Vangnetuitkering voor een deel van het tekort. 

3. Publiekssamenvatting 

In 2017 kwam de voormalige gemeente Slochteren 6,6% (ruim € 200.000) tekort op het rijksbudget 

voor bijstandsuitkering. De belangrijkste reden voor dit tekort was dat het verdeelmodel van het 

rijk niet aansloot op de specifieke omstandigheden van Slochteren.  
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Daarnaast zorgden het faillissement van Aldel, het verhogen van de Aow-leeftijd, het versoberen 

van de WW, het gedeeltelijk afschaffen van de WAJONG en het vestigen van vergunninghouders 

voor een toename van het aantal mensen met een bijstandsuitkering. Er zijn door het toenmalig 

college maatregelen ingezet om het tekort verder te beperken en deze zijn voortgezet door het 

college van Midden-Groningen. Er wordt voor het tekort een beroep gedaan op de Vangnetuitkering 

van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad is bevoegd om in te stemmen met de aanvraag van het college voor een Vangnetuitkering 

2017 en de aanvraag mede te ondertekenen. Daarmee geeft de raad aan (zonder een inhoudelijke 

beoordeling van de maatregelen) dat zij instemmen met de verklaring van het college en verklaart 

hiermee dat de maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd zijn of worden.   

5. Beoogd effect 

Met dit voorstel wordt beoogd dat de gemeente Midden-Groningen een aanspraak op de 

Vangnetuitkering effectueert voor een deel van het tekort dat Slochteren had in 2017.  

 

6. Historische context 

Aan het aanvragen van een Vangnetuitkering zijn voorwaarden verbonden. Het college moet in 

2017 hebben geconstateerd dat mogelijk sprake zal zijn van een hoger tekort dan 5% van de 

gebundelde uitkering. Verder moet het college maatregelen nemen om het tekort te reduceren. 

Het college moet bij de aanvraag verklaren dat de maatregelen inderdaad genomen zijn en de 

gemeenteraad moet met deze verklaring instemmen. De instemming van de gemeenteraad strekt 

niet verder dan de verklaring dat de maatregelen inderdaad door het college zijn genomen (dus 

geen inhoudelijke beoordeling van de maatregelen). Het college stelde de raad van Slochteren in 

een brief van 5 september 2017 op de hoogte van het feit dat er een tekort dreigde op de 

gebundelde uitkering en schetste hierin de maatregelen om tot een kostenreductie te komen.  

Oorzaken tekort: 

• het verdeelmodel sluit niet aan op het specifieke karakter van Slochteren; 

• het macrobudget was onvoldoende voor de macro uitgaven (80% van de gemeenten kwamen 

tekort op hun individueel buigbudget);  

• het vestigen van vergunninghouders; 
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• het faillissement van Aldel; 

• de lokale economische situatie; 

• het verhogen van de Aow-leeftijd; 

• het na-ijl effect van de crisis; 

• nieuwe doelgroep (voormalig Wajong en WSW).  

 Door het college zijn de volgende maatregelen genomen om het tekort te reduceren: 

• het reduceren van uitstroombelemmeringen naar werk; 

• inventariseren welke klanten in aanmerking kunnen komen voor PostNL; 

• een extern onderzoek naar het in vroeg stadium beter faciliteren van kwetsbare jongeren; 

• het inzetten op parttime werk en parttime ondernemen; 

• het onderzoeken van het effect van een premie voor werk; 

• het invoeren van een maandverklaring; 

• een werkwinkel voor jongeren tot 27 jaar; 

• indien mogelijk direct werk aanbieden via het werkgeversteam i.p.v. een uitkering;  

• het project onderzoek verzwegen gezamenlijke huishoudingen; 

• het project onderzoek naar niet volledig verantwoorden van inkomsten; 

• het consulteren van en samenwerken met andere gemeenten; 

• het gebruik maken van goede voorbeelden van andere gemeenten; 
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• het gebruik maken van een kennisgroep; 

• het gebruik maken van benchmark gegevens; 

• een onderzoek naar kwetsbare jongeren.    

 In bijgevoegde modelaanvraag wordt gedetailleerd aangegeven wat de maatregelen inhouden en 

tot welke resultaten dit (tot op heden) leidde (bijlage 1).  

Wil het tot een succesvolle aanvraag leiden dan is instemming en ondertekening van het college en 

de raad nodig. De raad verklaart daarmee dat de maatregelen inderdaad uitgevoerd zijn (geen 

inhoudelijke beoordeling). De aanvraag moet vóór 15 augustus 2018 door het ministerie zijn 

ontvangen. Aanvragen ontvangen na deze datum worden niet in behandeling genomen.   

7. Argumenten 

Door middel van een aanvraag Vangnetuitkering 2017 kunnen eenmalig bijna € 25.000 aan extra 

rijksmiddelen gegenereerd worden in 2018.  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Er zijn geen kanttekeningen er is wel een risico, zie hiervoor paragraaf 9. 

 

9. Financiële paragraaf 

In de jaarrekening 2017 van Slochteren is een nog te ontvangen bedrag opgenomen in verband met 

deze aanvraag Vangnetuitkering. Het risico is dat Midden-Groningen dit bedrag misloopt als er geen 

aanvraag wordt ingediend, de aanvraag te laat indient of als de aanvraag niet wordt gehonoreerd.  

De gebundelde uitkering voor de gemeente Midden-Groningen is in 2018 naar verwachting 

voldoende om de bijstandsuitkeringen van te kunnen betalen. De gebundelde uitkering is hoger dan 

de optelsom van de rijksvergoedingen aan de drie (voormalige) gemeenten. De gemeente Midden-

Groningen ontvangt de middelen volgens het objectief verdeelmodel. De voormalige gemeenten 

Slochteren en Menterwolde volgens het historisch verdeelmodel. Het objectief verdeelmodel sluit 

beter aan op de specifieke kenmerken van Midden-Groningen. 

10. Communicatie 

Er is geen persbericht nodig voor het indienen van een aanvraag voor een Vangnetuitkering. 
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11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

In 2017 is de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Slochteren geïnformeerd over een 

mogelijk tekort op de gebundelde uitkering en over het voornemen van het college om een 

aanvraag Vangnetuitkering in te dienen. Tevens zijn de maatregelen genoemd die tot de 

noodzakelijke kostenreductie moeten leiden. De cliëntenraad van Slochteren was indertijd ook 

geïnformeerd. In dit voorstel gaat het om de aanvraag zelve en niet over een inhoudelijke 

beoordeling. De adviesraad van Midden-Groningen wordt daarom geïnformeerd maar niet 

geraadpleegd over deze aanvraag.  

Zodra het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad bijgevoegde aanvraag 

hebben ondertekend wordt de aanvraag door de uitvoerend medewerker participatiebeleid vóór 15 

augustus 2018 bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Rein Munniksma 

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Aanvraagformulier Vangnetuitkering 

2 Raadsbrief  
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