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Aan de raad
Inleiding
Op 1 januari 2015 is het nieuwe verdeelmodel voor de gebundelde uitkering (BUIG-middelen) in
werking getreden. Bij een tekort op BUIG vullen gemeenten uit eigen middelen aan. Bij een tekort
vanaf 5% kunnen gemeenten een beroep doen op een landelijk vangnet. 5% komt altijd voor eigen
rekening. Een overschot komt toe aan de gemeente. Door het kabinet is ervoor gekozen om 2015
aan te merken als het invoeringsjaar van een nieuw vangnet (Stb. 2014, 537), waarbij een
eenvoudige vangnetvoorziening beoogd wordt, zonder verplichting tot het opstellen van
verbeterplannen.
Hoewel Gemert-Bakel over 2016 geen aanspraak hoeft te maken op de vangnetregeling, kan dit
voor de andere regiogemeenten wel aan de orde zijn. Op grond van de (vangnet)regelgeving
moeten gemeenteraden betrokken worden. Een plan van aanpak heeft alleen kans van slagen als
het regionaal wordt opgesteld en uitgevoerd. Alle gemeenteraden moeten hier hun zienswijze over
geven. Dat past ook bij het afgesproken solidariteitsbeginsel.
De maatregelen en acties in dit plan 2016 worden met ingang van 1-1-2017 uitgevoerd.
Beslispunten
1. In te stemmen met het regionale Plan van Aanpak ‘Verlagen kosten BUIG’ 2016.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
De commissie Sociaal Domein en Volkshuisvesting dd. 23-2-2017

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
--
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Beoogd effect
Uit de BUIG-middelen worden de bijstandsuitkeringen betaald. De uitkering is bedoeld als een
tijdelijk vangnet voor wie niet kan werken. Uitstroom naar werk of vrijwilligerswerk is de doelstelling
van de Participatiewet.

Duurzaamheid
Argumenten
1.1 Het plan van aanpak kan bijdragen aan de verlaging van de uitkeringskosten
1.2 Sturen op uitkeringskosten draagt bij aan kwaliteitsverbetering.
1.3 Op grond van de vangnetregeling moeten de gemeenteraden worden betrokken.
Terugblik
-

Het Plan van aanpak is
gebaseerd op een
Benchmark met een
vergelijkingsgroep. Met de
aanpak is een start gemaakt
in 2016 op grond van het
Plan BUIG 2015. Het plan
BUIG 2016 borduurt voort
op het plan van 2015. De
maatregelen en acties in dit
plan worden met ingang van
1-1-2017 uitgevoerd.

Huidige situatie
-

-

In 2016 is de gemiddelde
bruto uitkering gedaald van
€ 13.972,00 naar
€ 13.646,00 per jaar.
Het doel van het PvA BUIG
is om de uitkeringskosten
terug te dringen. In
hoeverre dat lukt, hangt af
van meerdere factoren,
zoals in- en uitstroom en
budgetten. De resultaten
worden zichtbaar in de
maandelijkse factsheets,
daarin is de ontwikkeling
van de uitkeringskosten
zichtbaar. Ook zal Senzer
een jaaroverzicht maken
over 2016, waarin ze de
resultaten laat zien. Dat
overzicht komt in maart.

Vooruitblik/
aandachtspunten
- Het plan van aanpak BUIG
geeft handvatten om te
sturen op de
uitkeringskosten. Bovendien
is het nuttig om deel te
nemen aan een benchmark
en verbeteringen aan te
brengen die leiden tot meer
efficiency.
- Er is overigens geen
garantie dat de maatregelen
daadwerkelijk leiden tot
reductie.

Kanttekeningen
Vervallen “oude” regelgeving
Financiën
Gemert-Bakel heeft over 2016 naar verwachting een negatief resultaat op de BUIG middelen van
€ 70.890,00 (stand 1-12-2016). Dit is 1,4% van het totale BUIG budget en is lager dan de drempel
om voor de vangnetregeling in aanmerking te komen. Dit tekort moeten we zelf binnen de begroting
opvangen.
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Bijlagen
Bijlage I - Plan van Aanpak BUIG 2016.
Bijlage II - raadsbesluit - Plan van Aanpak BUIG 2016

Gemert, 7 februari 2017
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Handtekening

Handtekening
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