
 

Geachte raadsleden, 

 

Hierbij willen wij u graag informeren over  de analyse van het tekort op het 

BUIG budget en de genomen en  te nemen maatregelen  om het  tekort te 

reduceren. Dit in verband met de nog in te dienen aanvragen Incidenteel 

Vangnetregeling  2017. 

 

Aanleiding 

Voor de uitvoering van de Participatiewet IOAW/Z  en loonkostensubsidies 

ontvangen gemeenten jaarlijks via het BUIG budget gelden van de 

Rijksoverheid om in staat te zijn de uitkeringen te kunnen voldoen en de 

daarover verschuldigde premies sociale verzekeringswetten aan de fiscus af te 

kunnen dragen. 

 

Het BUIG budget wordt vastgesteld aan de hand van een groot aantal 

variabelen en wegingsfactoren. Doel daarvan is om onder de structureel 

veranderende omstandigheden in de samenleving toch de juiste omvang van 

het BUIG budget per gemeente  beschikbaar te hebben. 

 

Voor een kleine gemeente als Slochteren (minder dan 15.000 inwoners per 

gemeente) wordt het BUIG budget vastgesteld op basis het historisch 

verdeelmodel (de T min 2 methode). Daarbij is het werkelijk gebruikte budget 

van twee jaar geleden maatgevend voor de bepaling van de omvang van het 

BUIG budget voor het lopende jaar. 

 

De bijstandsuitgaven zijn in Slochteren voor  hoger dan het hiervoor 

verkregen rijksbudget. Voor Slochteren is een verwacht tekort  voor 2017 

geraamd op 10,8% van het toegewezen jaarbudget. 

In 2016 had ongeveer 80% van de gemeenten een tekort op het buigbudget 

en hiervan maakten 60% aanspraak op de Vangnetregeling 2016.  Om te 

beginnen is het landelijk buigbudget al ontoereikend, de gezamenlijke 

gemeenten hebben 6% tekort. Daarnaast deden veel gemeenten een beroep 

op de Vangnetregeling en de kosten van deze regeling worden betaald uit het 

Buigbudget. Hierdoor was het te verdelen macro budget  nog ontoereikender.  

Daarnaast zijn er een aantal niet door de gemeente beïnvloedbare factoren 

met gevolgen voor de bijstandslasten zoals een toename van het aantal 

statushouders, nieuwe doelgroep (voorheen Wajongers)het verhogen van de 

AOW leeftijd, het versoberen van de WW en het na-ijl effect van de crisis (na 

WW in de bijstand). Het gewijzigd rijksbeleid en de crisis leidden tot een hoger 

aantal uitkeringsgerechtigden.   

Aangezien de vergoeding voor kleine gemeenten gebaseerd wordt op de 

uitgaven van twee jaar geleden betekent een toename van het aantal mensen 

in de bijstand per definitie een tekort.  

Vanzelfsprekend zijn er net als in iedere andere gemeente voortdurend 

verbeterpunten. Deze punten worden benoemd in bijgevoegde notitie en 

strekken tot het reduceren van het tekort.  

 

De mogelijkheid bestaat om, in aanvulling op het reguliere BUIG budget, een 

Incidenteel aanvullende uitkering (Vangnetregeling) aanvraag in te dienen bij 

het Ministerie van SZW. Wil een beroep op de Vangnetregeling succesvol zijn 
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dan dient aan een aantal spelregels voldaan te worden. Daarnaast is niet elke 

overschrijding van het budget aan te vullen met een verzoek ingevolge de 

Vangnetregeling. In de jaren 2015 en 2016 heeft de gemeente Slochteren ook 

een aanvraag ingediend voor de Vangnetregeling. De spelregels voor de 

aanvraag vangnetregeling 2017 zijn iets veranderd ten opzichte van 

voorafgaande jaren:  

 

• Gedurende het lopende jaar moeten er al maatregelen genomen 

worden om het (dreigende) tekort te reduceren waarvoor een globale 

analyse opgesteld wordt plus de verwachte ontwikkelingen in de 

komende jaren geschetst worden; 

• Er wordt een overzicht gemaakt waaruit blijkt wat de gemeente al in 

het lopende jaar doet of al heeft gedaan om het tekort het hoofd te 

bieden en hoe zij het effect van de genomen maatregelen kwalificeert. 

 

De andere spelregels om voor een Vangnetregeling in aanmerking te komen 

zijn: 

• Het voorziene tekort moet in ieder geval meer bedragen dan 5% 

van het totale BUIG budget; 

• Het tekort boven 5% maar beneden 12,5% komt voor de helft 

voor vergoeding in aanmerking; 

• Het tekort boven 12,5% komt volledig voor vergoeding in 

aanmerking; 

• Fouten in de uitvoering worden niet meegenomen in de 

beoordeling van het tekort; 

• De raad stemt in met de juistheid van de verklaring van het 

college dat het college maatregelen heeft getroffen om het tekort 

te reduceren (wordt in de eerste helft van 2018 aangeboden).   

• De eigenlijke Vangnetregeling aanvraag 2017 moet uiterlijk op 15 

augustus 2018 zijn ingediend bij de Toetsingscommissie, die op 

haar beurt uiterlijk op 31 oktober van het aanvraagjaar met haar 

advies komt; 

• Binnen 8 weken na het advies van de Toetsingscommissie beslist 

de minister van SZW over het verzoek. 

 

Argumenten 

Niet alleen de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een aanvraag 

in te kunnen dienen is van belang maar ook het inventariseren van de 

mogelijkheden om tot de beoogde tekortreductie te komen. Daarom is 

gekeken welke mogelijkheden binnen bereik van de gemeente Slochteren 

zouden kunnen liggen om de bijstandsafhankelijkheid terug te dringen en de 

uitvoering van de werkzaamheden binnen de dienst efficiënter te maken. In de 

onderliggende inventarisatie is dat nader uitgewerkt. 

 

Voor het in gang zetten van een traject om het tekort in het BUIG budget in 

het lopende jaar te reduceren resteert nog maar een korte tijd. Daarnaast 

staat het ineen schuiven van de drie organisaties tot Midden Groningen op het 

punt van uitvoering. De nieuwe organisatie zal “op elkaar ingespeeld” moeten 

raken, juist in een periode waarin de resterende tijd voor ombuigen van de 
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voorziene tekorten in het BUIG budget aansporen tot grote voortvarendheid. 

Dit zal van alle betrokkenen een bovengemiddelde inspanning vergen. 

 

Waar mogelijkheden zijn om dreigende tekorten in het uitkeringsbudget te 

dichten moeten onze gemeenten deze voor de volle 100% benutten. Gelden 

komen ten goede aan bijstandsgerechtigden en het gaat erom deze mensen, 

die nu (nog) zijn aangewezen op een uitkering voor levensonderhoud, maar 

wellicht ook de kans hebben of kunnen pakken om de mate van bijstands 

afhankelijkheid te verminderen, daarin op alle vlakken te ondersteunen. 

 

In dit stadium gaat het nog niet om de indiening van de Vangnetregeling 2017 

maar om het feit dat het College van B&W vaststelt dat er een verwacht tekort 

op het BUIG budget zit aan te komen waarover het college de raad informeert,  

vergezeld van de maatregelen die zij nog gedurende het lopende jaar wil 

nemen om het tekort, waar mogelijk, te reduceren. Middels deze informerende  

raadsbrief voldoen we aan de eerste stap om een succesvol beroep te kunnen 

doen op de vangnetregeling 2017.  

 

De tweede stap om succesvol beroep te kunnen doen op de vangnetregeling 

betreft een document  waaruit de opvattingen van de Raad blijken. Wij vragen 

u dan ook om een verslaglegging waaruit de gevoelen van de raad blijken. 

 

Zonder deze bijlage zal niet succesvol een beroep op de vangnetregeling 2017 

gedaan kunnen worden.  

 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren. 

 

 

 

 

   R. Munniksma    , burgemeester 

 

 

 

 

 

   C.C.W. van den Akker   , secretaris 

 


