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Geachte heer R. Walenberg,
Ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet ontvangen gemeenten van het
Rijk het BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten). Uit dit
BUIG budget worden bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies betaald.
Een onderdeel van het BUIG-model betreft de vangnetregeling. Deze regeling is er om
gemeenten te beschermen voor grote uitschieters wanneer er een tekort is op het BUIGbudget van meer dan 5%.
Om in aanmerking te komen voor deze vangnetregeling over het uitvoeringsjaar 2018,
moet de gemeente – met instemming van de gemeenteraad – verklaren dat er al in
2018 maatregelen zijn genomen om tot tekortreductie te komen. U heeft daarvoor de
‘Notitie Gebundelde Uitkering 2018’ opgesteld met daarin een analyse en een plan van
maatregelen om tot een tekortreductie te komen.
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Het college heeft de ‘Notitie Gebundelde Uitkering 2018’ voorgelegd aan de
gemeenteraad met het verzoek haar zienswijze dat er geen wensen en bedenkingen
zijn ten aanzien van deze notitie, vast te stellen. Tijdens haar vergadering van 13
december 2018 heeft de gemeenteraad deze zienswijze vastgesteld.
Indien de gemeente daadwerkelijk een beroep moet doen op deze vangnetregeling voor
het uitvoeringsjaar 2018, ontvangen wij tijdig van Senzer een inhoudelijke notitie met
daarin een overzicht van wat er feitelijk is gedaan om tot een tekortreductie te komen in
de gemeente Gemert-Bakel en wat de effecten van de genomen maatregelen zijn.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Franka van Lieshout. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel

Ing. M.S. van Veen
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