RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering
23-11-2017

Nummer
17-111

Onderwerp Participatiewet, financiële tekort op de bijstandsuitkeringen 2017 (BUIG-budget).

Aan de raad,
Onderwerp
Participatiewet, financiële tekort 2017 op de bijstandsuitkeringen (BUIG-budget).
Gevraagde beslissing
1.
Ten behoeve van de aanvraag vangnetregeling Participatiewet (BUIG-budget), formeel uit te spreken
dat de besluitenlijst en de presentatie van de bijeenkomst in het Open Huis van 26 oktober 2017, de
zienswijze en het gevoelen van de voltallige gemeenteraad weergeeft over de financiële stand van
zaken.
Grondslag
Participatiewet, artikel 69 Wet Bundeling uitkeringen inkomensvoorziening voor gemeenten (BUIG)
Relatie met Strategische Agenda
Uitgangspunten participatiewet
Inleiding
Zoals het zich laat aanzien heeft onze gemeente over 2017 een tekort van naar verwachting € 450.000,- op
de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor bijstandsuitkeringen (BUIG-budget). Gemeenten die
een aanzienlijk tekort hebben op het BUIG-budget kunnen daarvoor een vangnetuitkering van het Rijk ontvangen. De vangnetuitkering biedt gemeenten een financiële compensatie. De gemeente Bunnik komt in
aanmerking voor deze compensatie en zal een aanvraag indienen.
Bij die aanvraag (in te dienen in 2018) zal de gemeente moeten aantonen, dat in 2017 een proces is ingezet gericht op vermindering van het tekort. De gemeente moet een analyse hebben gemaakt van de mogelijke oorzaken en omvang. En een plan met maatregelen om het tekort terug te dringen. Uitvoering van de
Participatiewet doet Bunnik in het verband van de Regionale Dienst Werk en Inkomen. In het bestuur van
de RDWI heeft beperking van het budgettekort voortdurende aandacht. Om dat te staven zijn ook diverse
plannen, rapportages en documenten beschikbaar. Hier verwachten wij voor de aanvraag geen problemen.
Voor de aanvraag geldt ook de formele vereiste, dat wij aantonen, dat we de Gemeenteraad hebben geïnformeerd en in de gelegenheid hebben gesteld om zienswijzen en gevoelen kenbaar te maken over dit onderwerp. Wij moeten daarvoor beschikken over een document waaruit de opvattingen c.q. zienswijzen van
de gehele gemeenteraad blijken. Op deze wijze voorziet de wetgever in de horizontale verantwoording binnen gemeenten
Het onderwerp is uitgebreid aan de orde geweest in het Open Huis van 26 oktober jl (zie bijgaande besluitenlijst en presentatie). De heer Van Maanen (directeur Regionale Sociale Dienst) gaf toen een toelichting
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op de financiële stand van zaken, het zich aftekenende tekort, de redenen die aan het tekort ten grondslag
liggen en de getroffen maatregelen om het tekort zoveel mogelijk te beperken. De presentatie en de besluitenlijst zijn door de griffie aan u beschikbaar gesteld (zie ook de bijlagen). Echter, dit is formeel geen document van de gehele gemeenteraad. Uit informatie van het ministerie SZW blijkt ondubbelzinnig, dat het
moet gaan om een document van de gehele gemeenteraad. Dat betekent dat de besluitenlijst van het Open
Huis 26 oktober op zichzelf staand niet toereikend is als document.
Wij verzoeken u daarom in de plenaire vergadering van de Gemeenteraad op 23 november 2017 het onderwerp aan de hand van dit voorstel officieel aan de orde te stellen.
Deze procedure is reeds aangekondigd in het Open Huis van 26 oktober jl. en gelijk aan de procedure die
we in het voorgaande jaar hebben ingezet.
Beoogd effect
De gemeenteraad is op de hoogte van het te verwachten tekort in 2017 en is in de gelegenheid gesteld
zienswijzen kenbaar te maken over de maatregelen die worden getroffen.
Beschrijving varianten/mogelijkheden
Niet van toepassing
Argumenten
1.1 Dit is formeel-wettelijk noodzakelijk om een beroep te kunnen doen op het vangnet en in aanmerking
te komen voor een compensatie.
1.2

Het onderwerp is materieel reeds in het Open Huis van 26 oktober jl. aan de orde geweest en moet,
om formele redenen, alleen nog in de Plenaire Raad aan de orde komen. In het Open Huis is de
voorgestelde procedure ook aangekondigd, Daarom wordt voorgesteld om aan de agendacommissie
in overweging te geven dit onderwerp zo snel mogelijk (i.c. op 23-11) in de Plenaire Raad te
behandelen. In ieder geval dit kalenderjaar.

Kanttekeningen
Niet van toepassing
Kosten, baten en dekking
Niet van toepassing
Uitvoering
De uitvoering van de voorgestelde maatregelen is in handen van de RDWI. In de P&C cyclus wordt
nauwlettend gevolgd welke effecten te zien zijn van de ingezette maatregelen.
Een verzoek om een vangnetuitkering over 2017 met de daarbij behorende documenten dient uiterlijk op 15
augustus 2018 te zijn ontvangen (via webformulier) door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.
Verzoeken die na 15 augustus 2018 worden ontvangen door de Toetsingscommissie worden niet in
behandeling genomen, er is dus sprake van een fatale termijn.
Bijlagen
1.
Besluitenlijst Open Huis 26 oktober 2017
2.
Presentatie Ontwikkelingen Regionale Sociale Dienst van Dhr. van Maanen
Ter inzage
Niet van toepassing
Odijk, 7 november 2017
Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris,
de burgemeester, wnd.

dhr. mr. G. Veenhof
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dhr. R. van Schelven
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De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2017;

besluit:
1.

Ten behoeve van de aanvraag vangnetregeling Participatiewet (BUIG-budget), formeel uit te
spreken dat de besluitenlijst en de presentatie van de bijeenkomst in het Open Huis van 26 oktober
2017, de zienswijze en het gevoelen van de voltallige gemeenteraad weergeeft over de financiële
stand van zaken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 november 2017.

De raad voornoemd,

de griffier
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de voorzitter

Voorrondes Open Huis

Procedure raadsvoorstel / besluit
Onderwerp

Participatiewet, financiële tekort
2017 op de bijstandsuitkeringen
(BUIG-budget)

Bijgevoegde stukken

1.
Besluitenlijst Open Huis 26
oktober 2017
2.
Presentatie Ontwikkelingen
Regionale Sociale Dienst van Dhr
van Maanen

Digitaal beschikbaar bij griffie
Ja
Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ter inzage
Inhoud besluit B&W
Datum besluit B&W

07-11-2017

In Voorrondes Open Huis
Bijzonderheden

Bespreken
onderwerp is besproken in het Open Huis van 26 oktober jl.

Gewenste planning
Open Huis
Raad
Uiterste datum Raad

n.v.t.
23-11-2017
23-11-2017

Agenda Commissie
Datum bespreking
Opmerkingen
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n.v.t.

