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Voorgesteld besluit
In te stemmen met de genomen maatregelen zoals genoemd in de aanvraag Vangnetuitkering en daarmee
de juistheid van de genomen maatregelen bevestigen aan de Toetsingscommissie voor de Vangnetuitkering
2018.
Inleiding
In 2018 hebben we een financieel tekort op het inkomensdeel Participatiewet. Dit tekort is meer dan
5% van het aan de gemeente toegekende budget Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen
Gemeenten (BUIG). Met het BUIG-budget betalen we de inkomensvoorzieningen van de
Participatiewet, Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
zelfstandigen (IOAZ). Daarnaast wordt uit dit budget de loonkostensubsidie betaalt. Omdat het tekort
meer dan 5% is (5,6%) kunnen we aanspraak maken op de Vangnetuitkering.
Het tekort op de BUIG bedroeg in 2018 € 67.545. Het volledige tekort op de BUIG 2018 wordt niet
gecompenseerd. De compensatie door de Vangnetuitkering is geraamd op € 3.808. Voor de
aanvraag van de Vangnetuitkering gelden een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is dat
bij het indienen van het verzoek de gemeenteraad moet verklaren dat het college maatregelen heeft
genomen om tot tekortreductie te komen. De instemming heeft geen betrekking op een inhoudelijk
oordeel van de getroffen maatregelen. Met andere woorden, u hoeft het niet eens te zijn met de
maatregelen. U hoeft alleen te bevestigen dat het college maatregelen heeft getroffen.
Aan uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de verklaring van het college zoals opgenomen in
het aanvraagformulier 2018 en het formulier te ondertekenen.
Relatie met eerdere besluitvorming
In 2018 hebben we een Vangnetuitkering 2017 aangevraagd en toegekend gekregen. Omdat we dit
jaar weer een aanvraag indienen moeten we gebruik maken van het uitgebreid verzoek.
Beoogd resultaat
Ontvangen van financiële compensatie van het tekort op de BUIG 2018 en de gemeenteraad
informeren over de genomen maatregelen om tot tekortreductie te komen.
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Argumenten
Deze stap is nodig om een aanvraag in te kunnen dienen
Om de Vangnetuitkering aan te kunnen vragen moeten we een aantal stappen zetten. Een daarvan is
de gemeenteraad in laten stemmen met de juistheid van de genomen maatregelen om tot
tekortreductie te komen. Met dit voorstel en het bijbehorende raadsbesluit vragen wij de
gemeenteraad in te stemmen met de door het college genomen maatregelen.
De belangrijkste oorzaken en genomen maatregelen lichten we onderstaand toe. Een volledig
overzicht van de oorzaken en maatregelen is opgenomen in bijlage 1: Aanvraagformulier
Vangnetuitkering 2018.
Het aanvraagformulier moet voor 15 augustus 2019 ingediend zijn.
Toelichting op de in de aanvraag belangrijkste genoemde oorzaken en maatregelen
Oorzaken
 Nadelig effect door historisch verdeelmodel
De wijze waarop het budget wordt bepaald is voor onze gemeente een bepalende factor. Kleine
gemeenten (maximaal 15.000 inwoners) vallen onder een volledig historisch model. Dit betekent dat
de BUIG-gelden toegekend worden op basis van historische uitkeringslasten. Ons aandeel in het
macrobudget is gelijk aan het aandeel in de macro-uitkeringslasten van twee jaar daarvoor (t-2).
Concreet betekent dit dat ons aandeel in 2018 gebaseerd is op de uitkeringslasten van 2016. In 2016
was het aantal uitkeringsgerechtigden kleiner (103) dan in 2018 (105).
 Uitbetaling Loonkostensubsidie
De doelgroep uitkeringsgerechtigden wordt steeds lastiger plaatsbaar in verband met de afstand tot
de arbeidsmarkt. Een instrument om werkgevers te stimuleren om deze doelgroep een werkplek te
bieden is de loonkostensubsidie. Inmiddels is wel bekend dat dit niet per definitie tot kostenverlaging
binnen de Participatiewet leidt omdat deze kosten ook ten laste van het BUIG-budget komen. De
groep mensen met Loonkostensubsidie wordt ook steeds groter. Uit de gegevens van de Divosa
benchmark blijkt dat onze gemeente relatief veel mensen met loonkostensubsidie heeft.
In 2018 hebben 17 klanten gebruik gemaakt van Loonkostensubsidie voor een bedrag van € 99.319.
Conclusie tekort
De genoemde oorzaken van het tekort geven een verklaring van het tekort op het BUIG-budget 2018.
Deze oorzaken had niet voorkomen kunnen worden door de extra ingezette maatregelen.
Maatregelen
 Poortwachtersfunctie
Er wordt nog steeds sterk geïnvesteerd in de Poortwachtersfunctie. De poortwachter screent de
uitkeringsaanvragen op rechtmatigheid en bekijkt tegelijk de kansen op de arbeidsmarkt.
 Actieve werkgeversbenadering
De gemeente Boekel neemt via gemeente Meierijstad actief deel in het Werkgeversservicepunt
Noordoost-Brabant (NOB). Er is een lokale vestiging in Veghel. Vanuit het Werkgeversservicepunt
worden werkgevers actief en op diverse manieren benaderd om werkplekken te krijgen voor
uitkeringsgerechtigden.
 Partnership IBN
Met IBN hebben we binnen onze regio een partnership afgesproken om een deel van de doelgroep
met een afstand tot de arbeidsmarkt via IBN een werkplek te bieden. IBN kijkt daarbij samen met de
gemeente naar het ontwikkelpotentieel van de kandidaat. Bij voldoende ontwikkeling proberen zij de
kandidaat een werkplek te bieden bij een “reguliere” werkgever. Heeft de kandidaat zijn maximale
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groei bereikt maar is deze niet in staat om bij een “reguliere” werkgever te werken dan krijgt deze een
arbeidsovereenkomst via IBN.
 Samenwerking met P.O.R. project vergunninghouders
In 2016 zijn we gestart met een project via P.O.R. Dit is een zelfstandig adviseur op het gebied van
Re-integratie. De beperkte beschikbaarheid van vergunninghouders in verband met de
inburgeringsverplichtingen maakt dat deze trajecten lang duren (meer dan 1 jaar). Ook het taalniveau
en werkervaring maakt deze doelgroep moeilijker plaatsbaar. In 2018 heeft dit geleid tot uitstroom
zonder Loonkostensubsidie van 4 personen.
Risico’s
Instemming van de gemeenteraad is nodig
De aanvraag Vangnetuitkering moet voor 15 augustus 2019 zijn ingediend. Dit betekent dat de
gemeenteraad in haar vergadering van 27 juni in moet stemmen met de genomen maatregelen en
daarmee de juistheid van de ingezette maatregelen vaststelt. Als de gemeenteraad niet instemt met
het aanvraagformulier Vangnetuitkering 2018 voldoen we niet aan de voorwaarden van de
Vangnetuitkering 2018.
Financiële gevolgen en dekking
Uit de gegevens blijkt dat we een tekort op het BUIG-budget 2018 hebben. Hiervoor zijn de volgende
rekenregels gehanteerd:
a. Over het tekort tot 5% wordt geen vergoeding ontvangen.
b. Een vergoeding van 50% over het tekort tussen 5% en 12,5%.
c. Een vergoeding van 100% over het tekort boven 12,5%.
Op basis van de rekenregels ontvangen we, als wordt voldaan aan de voorwaarden van de
Vangnetuitkering, over het tekort van € 67.545 een compensatie van € 3.808.

Toegekend budget
Lasten
Baten
Resultaat
Vangnetuitkering

Boekel Resultaten BUIG
2018
2017
€ 1.198.595
€ 1.190.475
€ 1.290.983
€ 1.342.862
€ 24.843
€ 22.444
€ -67.545
€ -129.943
-5,6%
-10,9%
€ 3.808
€ 35.210

2016
€ 1.104.360
€ 1.170.340
€ 26.394
€ -39.586
-3,6%
€0

Uitvoering en evaluatie
Na besluit van de gemeenteraad de definitieve aanvraag Vangnetuitkering 2018 indienen.
Voorgesteld besluit
In te stemmen met de genomen maatregelen zoals genoemd in de aanvraag Vangnetuitkering en
daarmee de juistheid van de genomen maatregelen bevestigen aan de Toetsingscommissie voor de
Vangnetuitkering 2018.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen
Bijlage 1: Aanvraagformulier Vangnetuitkering 2018
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