
 

Motie opschorting opvang statushouders ivm tekort op bijstandsvergoeding vanuit het Rijk M 9 

 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 27 juni 2017, 

Constaterende dat: 

 

• Er een budgetoverschrijding is gerapporteerd van 800.000 euro op de bijstand 
• Daar een vergoeding van het Rijk tegenover stond die 475.000 euro hoger was dan geraamd 
• Hiermee het nettotekort op de bijstand circa 325.000 euro bedraagt  

Voorts constaterende dat: 

• Deze afwijkingen, zowel qua uitgaven als qua inkomsten, voor het grootste deel het gevolg 
zijn van de verhoogde asielinstroom 

 

Overwegende dat: 

• De uitvoering van (opgelegd) rijksbeleid er niet toe mag leiden dat dit de gemeente, en dus 
de inwoners, geld kost 

• Het Rijk er derhalve voor dient te zorgen dat uitgaven die gedaan worden in het kader van 
dat rijksbeleid, 1-op-1 gecompenseerd te worden  

 

Draagt het college op om:  

 

• Het Rijk erop te wijzen dat zij de BUIG-uitkering dient te verhogen tot een kostendekkend 
niveau 

• Zolang dat niet is gebeurd, de opname van statushouders in gemeente Stichtse Vecht te 
stoppen en gestopt te houden 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Stichtse Vecht, 27 juni 2017 

 

Fractie Lokaal Liberaal 

Frank van Liempdt Ronald van Liempdt Suzanne Kox Bas Verwaaijen 



 

Toelichting op de motie: 

De gemeente verstrekt een bijstandsuitkering aan nieuwkomers zolang deze mensen nog geen werk 
hebben. Het Rijk verzorgt compensatie voor de bijstandsuitkeringen (de BUIG-uitkering), maar deze 
blijkt bij lange na niet kostendekkend te zijn. Omdat de forse verschuivingen in uitgaven en 
inkomsten voor het grootste deel aan de verhoogde asielinstroom zijn toe te schrijven stelt de 
fractie van Lokaal Liberaal voor deze instroom voorlopig te staken en pas weer op te pakken als de 
BUIG-uitkering kostendekkend gemaakt is.  

Uit de cijfers over 2016 blijkt namelijk dat er een nettotekort op de bijstand is. Als dit niet wordt 
gerepareerd kampt de gemeente hier met een mogelijk structureel tekort. Dit omdat de instroom 
van statushouders op korte termijn niet significant zal dalen. 

Omdat de drukmiddelen op het Rijk beperkt zijn, zien wij vooralsnog maar één mogelijkheid en dat is 
onze medewerking aan de instroom van statushouders opschorten. Hiermee zorgen we er voor dat 
het financiële gat dat nu is ontstaan op de bijstand niet nogmaals in deze orde van grootte kan 
ontstaan. 

 


