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Aan de raad
Inleiding
De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. De uitvoering hiervan
is ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (GR WADP
Senzer). Ten behoeve van het verstrekken van uitkeringen ontvangen gemeenten van het Rijk
jaarlijks een budget op grond van de Participatiewet. Dit BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen
Inkomensvoorzieningen Gemeenten) betreft het budget dat gemeenten van het Rijk ontvangen om
uitkeringen en loonkostensubsidies van te betalen.
Een onderdeel van et BUIG-model betreft de vangnetregeling. Deze regeling is er om gemeenten
te beschermen voor grote uitschieters wanneer er een tekort is op het BUIG-budget van meer dan
5%. De verwachting is dat over 2018 verschillende gemeenten binnen onze arbeidsmarktregio een
beroep zullen moeten doen op deze vangnetregeling. De laatste cijfers van oktober 2018 geven
aan dat het tekort -3.6% is. Wat het uiteindelijke tekort is, kan echter pas worden vastgesteld bij de
definitieve jaarrekening. Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering moet aan
meerdere voorwaarden worden voldaan, waarvan een aantal al in 2018. Allereerst moet het
college, met instemming van de raad, verklaren dat zij in 2018 maatregelen heeft genomen om tot
tekortreductie te komen. Indien in 2019 blijkt dat er daadwerkelijk een tekort is van meer dan 5%
op de BUIG-middelen in 2018, dient het college uiterlijk 15 augustus 2019 de aanvraag voor een
vangnetuitkering in te dienen bij de Toetsingscommissie. De Notitie Gebundelde Uitkering 2018
omvat de analyse en het plan met maatregelen.
Beslispunten
De zienswijze vast te stellen geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van de
Notitie Gebundelde Uitkering 2018.
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Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
- de gemeenteraad heeft op 14 december 2017 ingestemd met de Notitie
Gebundelde Uitkering 2017
- Vaststelling definitieve BUIG budgettten Participatiewet enBBZ 2018 publicatie
datum ministerie op 1-10-2018
- Raadsbesluit zienswijze ondernemingsplan 2018 dd. 19-04-2017
- Raadsbesluit zienswijze ondernemingsplan 2019 dd. 05-07-2018
Beoogd effect
- Met de uitvoering van de acties zoals verwoord in de ‘Notitie Gebundelde Uitkering
2018’ wordt een betere effectiviteit en efficiency van Senzer beoogd en daarmee –
naar verwachting - de uitgaven van BUIG beperkt.
- Door de zienswijze vast te stellen geen wensen of bedenkingen te hebben ten
aanzien van de ‘Notitie Gebundelde Uitkering 2018’ wordt de aanspraak op een
eventuele vangnetregeling 2018 veilig gesteld.
Duurzaamheid
nvt
Argumenten
1.1.
Het voor de aanvraag van een eventuele vangnetuitkering in 2019 over het jaar
2018 vereist is dat het college maatregelen heeft genomen om tot een
tekortreductie te komen op de uitgaven BUIG.
1.2.
Het voor de aanvraag van een eventuele vangnetuitkering vereist is dat de
gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld haar zienswijze daarop te formuleren.

Kanttekeningen
Voor de aanvraag van een eventuele vangnetuitkering in augustus 2019 over het
uitvoeringsjaar 2018 is het vereist dat in 2018 een analyse en een plan met maatregelen is
opgesteld en door het college is voorgelegd aan de Raad. Met de Notitie Gebundelde
Uitkering 2018 wordt hieraan voldaan. Tevens moet er een document zijn waaruit de
opvattingen van de raad over de analyse en de voorstellen van het college blijken.
Wanneer hier niet aan wordt voldaan kan in 2019 geen aanspraak worden gedaan op de
vangnetregeling, wanneer blijkt dat 2018 afgesloten is met een tekort op het BUIG-budget
van meer dan 5%.
Vervallen “oude” regelgeving
nvt

Uitvoering
De uitvoering van de in de notitie genoemde maatregelen ligt bij Senzer. Nadat de Raad
haar zienswijze heeft vastgesteld, te weten dat er geen wensen en bedenkingen zijn ten
aanzien van de ‘Notitie Gebundelde Uitkering 2018’ wordt Senzer geïnformeerd conform
concept-brief.
Indien blijkt dat de gemeente daadwerkelijk een aanvraag voor een vangnetregeling moet
indienen over het uitvoeringsjaar 2018, zal er in 2019 door Senzer een inhoudelijke notitie
worden opgesteld voor de gemeente Gemert-Bakel, met daarin een overzicht wat de
gemeente feitelijk heeft gedaan om het tekort het hoofd te bieden en waarin de effecten
van de maatregelen, daar waar mogelijk, worden benoemd.

Bijlagen
1. Notitie Gebundelde Uitkering 2018
2. Conceptbrief Senzer
3. Raadsbesluit
Ter inzage gelegde stukken
Nvt

Gemert, 30 oktober 2018
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de secretaris,
de burgemeester,

A.J.L.G. van Oudheusden

ing. M.S. van Veen

