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Globale analyse ontwikkelingen BUIG-budget 2015

Samenvatting
Voor de gemeente Boekel wordt voor 2015 een tekort op het BUIG-budget verwacht. Voor 2015 en 2016
geldt er een vangnetregeling voor de tekorten op het BUIG-budget. Bij de aanvraag van een
vangnetregeling moet een globale analyse worden gevoegd. Daarnaast moet er een document worden
toegevoegd waaruit blijkt dat het college de gemeenteraad in 2015 heeft geïnformeerd over het verwachte
tekort, een analyse van de oorzaken en de maatregelen die worden genomen dan wel worden overwogen
om tot tekortreductie te komen. Ook moet een document worden bijgevoegd waaruit de opvattingen van de
gemeenteraad blijken. Middels dit voorstel wil het college uw raad informeren over bovenstaande punten en
wordt om uw opvattingen hieromtrent gevraagd.
Voorgesteld besluit
a. Kennis te nemen van de notitie Stand van zaken resultaat BUIG-budget 2015.
b. De standpunten van de gemeenteraad omtrent deze notitie kenbaar te maken.

Inleiding/probleemstelling:
Onlangs is door Optimisd de Bestuursrapportage 2015 vastgesteld. In de rapportage is een prognose
afgegeven over het te verwachten resultaat op het budget op grond van de Wet bundeling van uitkeringen
inkomensvoorziening aan gemeenten 2015 (BUIG-budget).
Voor 2015 wordt een tekort op het BUIG-budget verwacht. In de bijgevoegde notitie wordt nader ingegaan
op deze prognose en op de oorzaken van het ontstaan van het tekort. Tevens wordt ingegaan op de
maatregelen die Optimisd samen met de gemeente Boekel reeds heeft getroffen of nog worden getroffen
om het tekort zoveel mogelijk te beperken. Tot slot wordt ook een doorkijk naar 2016 en volgende jaren
gegeven.
Relatie met eerdere besluitvorming:
N.v.t.
Beoogd resultaat:
Uw gemeenteraad informeren over het te verwachte tekort op het BUIG-budget 2015, de oorzaken van dit
tekort en de genomen maatregelen.
Keuzemogelijkheden:
N.v.t.
Argumenten:
Verplichtingen vanuit het Rijk
Om voor de vangnetregeling 2015 in aanmerking te kunnen komen zijn er een aantal verplichtingen die het
Rijk nu al bekend heeft gemaakt. Een daarvan is de verplichting aan het college om in 2015 de
gemeenteraad te informeren over het te verwachte tekort, de analyse van de oorzaak en de genomen
maatregelen. Middels dit voorstel en bijgevoegde notitie denken wij aan deze verplichting te voldoen.
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Een andere verplichting is dat er een document moet komen waaruit de opvattingen van de gemeenteraad
omtrent dit onderwerp blijkt. Vandaar dat er ook naar de opvattingen van de gemeenteraad gevraagd wordt.
Financiële gevolgen en dekking:
Naar verwachting wordt er in 2015 € 182.137 meer aan (bijstand)uitkeringen uitgegeven dan er aan BUIGbudget (€ 976.674 post 661000-5411007) ontvangen wordt. Op basis van de huidige gegevens zou er recht
op een Vangnetuitkering bestaan van € 100.884. Omdat nog niet alle voorwaarden bekend zijn is het nog
niet zeker dat de gemeente Boekel ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor de Vangnetregeling.
In de bestuursrapportage 2015 is reeds rekening gehouden met deze verwachte uitgaven. Opbrengsten uit
de Vangnetregeling worden pas in 2016 uitgekeerd. Met deze ontvangsten is nog geen rekening gehouden
omdat het niet zeker is dat deze worden toegekend.
Risico’s:
Geen toekenning van de Vangnetregeling
Het risico bestaat dat de gemeente Boekel niet aan de voorwaarden van de Vangnetregeling voldoet. Met
dit voorstel en de bijgevoegde notitie verwachten wij in ieder geval aan de nu bekend zijnde voorwaarden te
voldoen. Het is nog niet bekend of er nog aanvullende voorwaarden komen. Wij verwachten dat als deze
komen dit in de loop van 2016 gebeurt.
Communicatie:
N.v.t.
Uitvoering en evaluatie:
N.v.t.
Voorstel:
a. Kennis te nemen van de notitie Stand van zaken resultaat BUIG-budget 2015.
b. De standpunten van de gemeenteraad omtrent deze notitie kenbaar te maken.
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Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Notitie Stand van zaken resultaat BUIG-budget 2015
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