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1. Gevraagd raadsbesluit
De raad stemt in met de door het college afgegeven verklaring in de aanvraag
Vangnetuitkering Participatiewet 2017.
2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? (In welke context, bijv. vanwege
wet- en regelgeving of nieuw initiatief en wat komt hierna nog)
Sinds 2016 is de gemeente Leidschendam-Voorburg een zogeheten nadeelgemeente
binnen het verdeelmodel van het Rijk inzake het budget voor de financiering van de
uitkeringen in het kader van de Participatiewet, de Bundeling Uitkeringen
Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG). Dit betekent dat het verdeelmodel nadelige
effecten heeft voor de gemeente, gebaseerd op onder andere een kansberekening met
betrekking tot het aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering zou mogen ontvangen
als ook regionale kenmerken. In 2016 maakte in totaal 60% van de Nederlandse
gemeenten aanspraak op de vangnetuitkering.
Over het jaar 2017 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg een tekort op het BUIGbudget van € 5.547.872. Dit is een tekort van circa 25,11% ten opzichte van het
toebedeelde BUIG-budget. Hierdoor komt de gemeente in aanmerking om een
aanvraag in te dienen voor de Vangnetuitkering Participatiewet over 2017. Deze
aanvraag dient uiterlijk 15 augustus 2018 te zijn ingediend.
Met dit voorstel wordt de raad gevraagd in te stemmen met de juistheid van de door het
college afgelegde verklaring. Dit is één van de vereisten waaraan de aanvraag moet
voldoen alvorens deze kan worden ingediend.
3. Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij?
Voor zover van toepassing draagt het voorstel bij aan één van de subdoelstellingen van
hoofddoelstelling 7, “meer inwoners kunnen zich financieel goed redden”.
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4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? (Inhoudelijke
uitleg, voor- en nadelen, financieel gevolg en risico’s)
Door het indienen van de aanvraag, maakt de gemeente aanspraak op de
vangnetuitkering. In de jaarrekening 2017 is rekening gehouden met de volledige
compensatie. Wanneer er een positief besluit volgt op de vangnetaanvraag, betekent dit
het volgende:
Tekort

€ - 5.547.872

Eigen rekening gemeente 5%

€ 1.104.761

50% vergoeding tussen 5% en 12,5% tekort

€

100% vergoeding boven 12,5% tekort

€ 2.785.970

Totaal te ontvangen vangnetuitkering

€ 3.614.541

828.571

Het verschil tussen het tekort van € 5.547.872 en de vangnetuitkering van € 3.614.541,
te weten het eigen risico van € 1.933.331, wordt voldaan vanuit de algemene middelen.
De aanvraag zal eerst worden beoordeeld door de Toetsingscommissie vangnet
Participatiewet. Het is onduidelijk binnen welke termijn zij een advies aan de minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal uitbrengen met betrekking tot de aanvraag.
De beschikking op de aanvraag wordt door de minister van SZW gegeven binnen acht
weken nadat het advies van de Toetsingscommissie ontvangen is. Een toegekende
vangnetuitkering over 2017 wordt door het ministerie SZW uitbetaald in het eerste
kwartaal van 2019.
Als (tegen de verwachting in) de vangnetregeling niet of niet volledig wordt toegekend,
moet er rekening worden gehouden met een incidentele tegenvaller op het BUIG-budget
van maximaal € 3.614.541 in 2018. Dit zal een effect hebben op het jaarresultaat. Het
risico hierop wordt als zeer klein geschat, omdat naar mening van het college is voldaan
aan alle procedurele en inhoudelijke voorwaarden. Wanneer het ministerie in negatieve
zin afwijkt van de verwachting, zal de raad hier direct over worden geïnformeerd.
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