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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
In het kader van de voorwaarden voor de Vangnetuitkering Participatiewet 2017, in te stemmen
met de verklaring van het college dat hij maatregelen heeft getroffen om tot tekortreductie te
komen en de aanvraag Vangnetregeling Participatiewet 2017 te ondertekenen.
Samenvatting
Voor de bekostiging van de bijstandsuitkeringen ontvangt gemeente een uitkering van het rijk (de
BUIG-uitkering). Ter gedeeltelijke dekking van de tekorten van gemeenten op deze uitkering is de
‘Vangnetuitkering Participatiewet’ in het leven geroepen. Omdat wij een tekort verwachten over 2017
wordt in 2018 een aanvraag gedaan voor een ‘Vangnetuitkering Participatiewet’. Op basis van de
actuele schatting van de kosten bedraagt de aanspraak op de Vangnetuitkering circa € 143.602. Op
grond van de regels voor de Vangnetuitkering Participatiewet 2017 moet het college van
Burgemeester en Wethouders voor 15 augustus 2018 een aanvraag indienen waarin de volgende
verplichte onderdelen zijn opgenomen:
a)
Een analyse van de omvang en oorzaak van het tekort
b)
De uitgevoerde interne en externe maatregelen om het tekort te reduceren
c)
Het beoogde effect van de genoemde maatregelen
d)
De instemming van de gemeenteraad
De instemming van de gemeenteraad moet blijken uit de ondertekening van de aanvraag door de
griffier en de voorzitter van de gemeenteraad. Ter voorbereiding hierop willen wij de onderstaande
analyse met u delen waarin wij nader ingaan op de voornoemde onderdelen a tot en met c.
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Bijlagen
Onderdelen a, b en c van het voorgeschreven format voor de aanvraag Vangnetuitkering 2017.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Door het voldoen aan de voorwaarden van de Vangnetuitkering Participatiewet, ontvangt de
gemeente Stichtse Vecht over 2017 naar verwachting een bedrag van € 143.602 waarmee een
gedeelte van het tekort op de BUIG-uitkering over 2017 kan worden gedekt. Dit bedrag hoeft de
gemeente dus niet binnen de eigen begroting te dekken. Hierdoor ontstaat geen verdringing van
andere maatschappelijk relevante uitgaven of moet er voor dit bedrag een beroep op de reserves te
worden gedaan.
Relatie met bestaand beleid en regelgeving
De aanvraag voor de Vangnetuitkering moet voldoen aan de regels van het rijk. Deze regels zijn:
a) over 2017 moet sprake zijn van een tekort dat meer bedraagt dan 5% van de definitief over
dat jaar toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet;
b) over 2016 en 2017 moet sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 5%,
berekend over alleen de definitief over 2017 toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in
artikel 69 Participatiewet;
c) het college moet in 2018 tijdig een verzoek indienen volgens het daartoe vastgestelde model;
d) bij het indienen van het verzoek moet het college met instemming van de gemeenteraad
verklaren dat het maatregelen heeft genomen om tot tekortreductie te komen.
e) indien over 2015 en/of 2016 een vangnetuitkering is toegekend, dienen zowel interne als
externe maatregelen te worden getroffen om te komen tot verdere tekortreductie. Deze
voorwaarde is nieuw ten opzichte van eerdere jaren.
De Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet toetst of de aanvraag voldoen aan de procedurele
eisen.
De gemeente Stichtse Vecht voldoet aan de voorwaarden a) en b). Voor onderbouwing verwijzen wij
naar het onderdeel financiën verderop in dit raadsvoorstel.
Om aan onderdeel c) te voldoen moet uiterlijk op 15 augustus 2018 een aanvraag conform het
voorgeschreven format ingediend worden bij de Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet. Het
aanvraagformulier moet worden ondertekend door het College van B&W en de gemeenteraad (De
griffier en de voorzitter).
Om te voldoen aan onderdeel d) leggen wij u als bijlage bij dit raadsvoorstel onze analyse voor.
Onderdeel e) is niet van toepassing voor de gemeente Stichtse Vecht. 2017 is het eerste jaar waarin
een Vangnetuitkering wordt aangevraagd.
Argumenten
Voor het voldoen aan de regelgeving voor het aanvragen van de Vangnetuitkering is instemming van
de gemeenteraad nodig. Daarom leggen wij u deze analyse voor.
Kanttekeningen
Middels het indienen van de aanvraag kan aanspraak worden gemaakt op de vangnetregeling. Een
aanvraag geeft geen garantie tot toekenning.
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Financiën, risico’s en indicatoren
De gemeente Stichtse Vecht kampt sinds het jaar 2016 met een tekort op de bijstand. Het tekort is
opgelopen tot € 823.906 in 2017, dat is 7,7% van het budget. De aanspraak op de vangnetregeling
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Communicatie
Er zijn geen communicatie- en participatieaspecten te benoemen.
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bedraagt op basis hiervan € 143.602. Er blijft dus € 680.304 ten laste van de gemeente. Voor het
overige verwijzen wij u naar onze analyse in onderdeel A van de bijlage.
Vervolg
Op basis van uw goedkeuring van onze analyse kunnen wij de aanvraag Vangnetuitkering
Participatiewet indienen via het voorgeschreven format.
2 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Burgemeester
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Gemeentesecretaris

