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:

college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Analyse resultaten BUIG-budget 2016

Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de notitie Analyse resultaten BUIG-budget 2016
2. De standpunten van de gemeenteraad over deze analyse kenbaar te maken.

Inleiding
In 2016 verwachten we een tekort op het BUIG-budget van 3,5%. Net als in 2015 geldt er voor 2016
een vangnetregeling voor de tekorten op het BUIG-budget. Bij de aanvraag van een vangnetuitkering
moet een globale analyse worden gevoegd. Daarnaast moet er een document worden toegevoegd
waaruit blijkt dat het college de gemeenteraad in 2016 heeft geïnformeerd over het verwachte tekort,
een analyse van de oorzaken en de maatregelen die worden genomen om tot tekortreductie te
komen. Het tekort van 3,5% is minder dan de ondergrens van 5% die geldt voor de vangnetuitkering.
Toch willen wij de gemeenteraad kennis laten nemen van bijgaande notitie voor het geval met de
jaarrekening het tekort toch meer blijkt te zijn dan 5%.
Relatie met eerdere besluitvorming
N.v.t.
Beoogd resultaat
Voldoen aan gestelde voorwaarden om indien noodzakelijk de vangnetuitkering 2016 aan te kunnen
vragen.
Argumenten
1.1 Noodzakelijk voor het verdere proces
Om in 2017 een aanvraag voor de vangnetuitkering in te kunnen dienen moet het college al
in 2016 de gemeenteraad informeren over de globale analyse van de vermoedelijke
omvang en oorzaak van het tekort. Middels bijgevoegde notitie wordt aan die voorwaarde
voldaan.
Kanttekening
2.1 Valt onder de financiële verantwoordelijkheid van de gemeenteraad
Omdat de gemeenteraad budgetverantwoordelijk is, is het voor de aanvraag van de
vangnetuitkering noodzakelijk om ook het standpunt van de gemeenteraad te weten. Deze
standpunten moeten we toevoegen bij de aanvraag vangnetuitkering.
Financiën
Het verwacht tekort op het BUIG-budget 2016 is bijna € 39.000. Afgezet tegen de ontvangsten van €
1.104.000. In de Burap 2016 zijn de uitgaven bijgesteld ten opzichte van de geraamde lasten (€ 60.000).
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Op basis van de huidige gegevens bestaat er geen recht op een vangnetuitkering omdat het tekort minder
dan 5% bedraagt. Het verschil tot aan een tekort van 5% is niet zo groot. De kans op een tekort van meer
dan 5% is klein maar wel aanwezig. Voor de zekerheid zetten wij daarom deze stap in het proces van de
aanvraag vangnetuitkering.
Keuzemogelijkheden
N.v.t.
Uitvoering
Een vangnetuitkering moet voor 15 augustus 2017 zijn aangevraagd. De aanvraag zal indien van
toepassing in afstemming met de gemeente Meierijstad worden opgepakt.
Communicatie
N.v.t.
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