GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

22 mei 2018

Voorstel van

:

college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Vangnetuitkering 2017 Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten
(BUIG)

Voorgesteld besluit
In te stemmen met de genomen maatregelen zoals genoemd in de aanvraag Vangnetuitkering 2017 en
daarmee de juistheid van de genomen maatregelen bevestigen aan de toetsingscommissie voor de
Vangnetuitkering 2017.

Inleiding
De gemeente Boekel heeft in 2017 een financieel tekort op het inkomensdeel Participatiewet. Dit
tekort is meer dan 5% van het aan de gemeente toegekende Bundeling Uitkeringen
Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG). Met het inkomensdeel Participatiewet 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 betaald. Omdat het tekort meer dan 5% is kunnen we aanspraak maken op de
Vangnetuitkering.
Het tekort op de BUIG bedroeg in 2017 € 129.943. Het volledige tekort op de BUIG 2017 wordt niet
gecompenseerd. De compensatie door de Vangnetuitkering is geraamd op € 35.209. 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.
Op basis van artikel 5.2 onderdeel 1 van de Uitvoeringsafspraken Meierijstad-Boekel 2017 zorgt
gemeente Meierijstad voor de onderbouwing van de aanvraag Vangnetuitkering 2017. Samen met
gemeente Meierijstad zijn de gegevens in het aanvraagformulier opgenomen.
Aan uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de genoemde maatregelen in het aanvraagformulier
Vangnetuitkering 2017.
Relatie met eerdere besluitvorming
N.v.t.
Beoogd resultaat
Ontvangen van financiële compensatie van het tekort op de BUIG 2017 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. De eerste stap
is de gemeenteraad in te 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 2017.
Het aanvraagformulier moet voor 15 augustus 2018 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 (gemeenten met 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. Concreet betekent dit dat ons aandeel in 2017 gebaseerd is op de uitkeringslasten van
2015. In 2015 waren het aantal uitkeringsgerechtigden (98) en daarmee ook de uitkeringslasten lager
dan in 2017 (115).
 Meer instroom en minder uitstroom
Voor het zoeken naar een verklaring van de stijging van het klantenbestand hebben we gekeken naar
de instroom in de uitkering en de uitstroom uit de uitkering in 2017. Een nadere analyse laat zien dat
eind 2015 in Boekel 98 personen een uitkering ontvingen vanuit Participatiewet, IOAW of IOAZ en dit
eind 2017 115 personen waren.
Dit is een stijging van 17 uitkeringen ten opzichte van 2015 het jaar waar het BUIG budget op is
gebaseerd. De stijging zit met name in de forse toename van instroom van vergunninghouders in
2016 en 2017. Uitstroom van deze doelgroep is vanwege taalachterstand en verplichte inburgering
minder vanzelfsprekend.
Daarnaast hebben we te maken met de instroom van nieuwe doelgroepen. Na de invoering van de
Participatiewet, zijn inwoners die voorheen in aanmerking kwamen voor een Sociale Werkvoorziening
of een Wajonguitkering aangewezen op de gemeente voor een inkomensvoorziening. Vanuit deze
doelgroep zijn er ook jongeren van onderwijs naar arbeidsmarkt begeleid en uitgestroomd met
Loonkostensubsidie (LKS). De LKS komt ook ten laste van het BUIG-budget maar deze klanten zie je
niet terug in de aantallen die genoemd zijn over 2017 omdat het geen ‘uitkeringsgerechtigden’ betreft.
Wanneer deze jongeren niet met LKS aan het werk zouden gaan, is de kans groot dat zij alsnog een
bijstandsuitkering zouden aanvragen.
Conclusie tekort
Bovengenoemde oorzaken geven een verklaring van het tekort op het BUIG-budget 2017. Deze
instroom had niet voorkomen kunnen worden door de extra ingezette maatregelen.
Maatregelen
 Poortwachtersfunctie
Er wordt sterk geïnvesteerd in de Poortwachtersfunctie. De poortwachter screent
uitkeringsaanvragen op rechtmatigheid en bekijkt tegelijk de kansen op de arbeidsmarkt.

de

 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
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worden werkgevers actief en op diverse manieren benaderd om mogelijkheden te krijgen voor
uitkeringsgerechtigden.
 Samenwerking IBN project vergunninghouders
In opdracht van de gemeente is IBN in juli 2016 gestart met het project Vergunninghouders. Doel van
het project was zorgen voor uitstroom van de grote groep vergunninghouders die sinds de verhoogde
taakstelling in 2015 in de gemeente vestigden. In totaal zijn er voor Boekel 14 vergunninghouders
aangemeld voor een screening van hun kansen op de arbeidsmarkt. Van deze groep zijn 7
kandidaten gestart met een arbeidstraining bij IBN. Na deze training zijn 2 kandidaten uitgestroomd
naar een baan met aanvullende LKS. In 2018 verwachten we nog 2 kandidaten uit te laten stromen.
De andere kandidaten zijn door een laag taalniveau, psychische klachten en/of fysieke klachten niet
bemiddeld naar een baan.
De conclusie vanuit dit project is dat de afstand tot de arbeidsmarkt groter is dan we dachten. In
samenwerking met IBN wordt een aanvullend traject ontwikkeld.
 Samenwerking met P.O.R. project vergunninghouders
Tegelijk met het project met IBN zijn we in 2016 gestart met een project met P.O.R.
P.O.R. is een zelfstandig adviseur op het gebied van Personeelsdiensten, Outplacement en Reintegratie. In juni 2016 zijn 13 vergunninghouders bij hem aangemeld voor begeleiding naar de
arbeidsmarkt. Ook zijn ervaring is dat de beperkte beschikbaarheid door de inburgering als ook het
taalniveau en werkervaring de plaatsing bemoeilijken. P.O.R. heeft zich in eerste instantie gericht op
werkervaringsplaatsen binnen de gemeente Boekel of de naast gelegen gemeenten. Het is hem
gelukt om alle betrokkenen op een werkervaringsplaats te krijgen. In 2017 heeft dit geleid tot
uitstroom zonder LKS van 2 personen. In 2018 verwachten we nog 4 kandidaten uit te laten stromen.

Financiële gevolgen en dekking
Uit de gegevens blijkt dat we een tekort op het BUIG-budget over 2017 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%.
O.b.v. de rekenregels ontvangt Boekel, als wordt voldaan aan de voorwaarden, over het tekort van
€ 129.943 een compensatie van € 35.209.
2017
Buig
Saldo uitgaven-inkomsten
Tekort
Aanvraag vangnetuitkering

Boekel
€ 1.190.475
€ 1.320.418,14
€ 129.943,14
€
35.209,69

Risico’s
Instemming van de gemeenteraad is nodig
De aanvraag Vangnetuitkering moet voor 15 augustus 2018 zijn ingediend. Dit betekent dat de
gemeenteraad in haar vergadering van 28 juni in moet stemmen met de genomen maatregelen en
daarmee de juistheid van de ingezette maatregelen vaststellen. Eerst volgende raadsvergadering is
op 4 oktober en ligt daarmee ver na de uiterste aanvraagdatum van de Vangnetuitkering 2017.
Als de gemeenteraad niet instemt met het aanvraagformulier Vangnetuitkering en dus de genomen
maatregelen dan voldoen we niet aan de voorwaarden van de Vangnetuitkering 2017.
Uitvoering en evaluatie
Na besluit van de gemeenteraad de definitieve aanvraag vangnetuitkering 2017 in samenspraak met
gemeente Meierijstad indienen.
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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 2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen
Bijlage 1: Aanvraagformulier Vangnetuitkering 2017
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