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Aanvraag Vangnetuitkering
Versie: uitgebreid verzoek

Participatiewet

over 2018

Wat is een vangnetuitkering?

Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en
loonkostensubsidies. Dit budget wordt ook wel het BUIG-budget genoemd. Gemeenten die een tekort
hebben kunnen in aanmerking komen voor een vangnetuitkering. De voorwaarden zijn op hoofdlijnen:
het tekort is groter dan een bepaalde toegangsdrempel;
het college verklaart maatregelen te hebben getroffen om te komen tot tekortreductie;
het college geeft een toelichting op deze verklaring;
de gemeenteraad stemt in met de verklaring van het college.
De vangnetuitkering is gebaseerd op een solidariteitsprincipe tussen gemeenten: de vangnetuitkeringen
worden bekostigd uit het macrobudget van twee jaar na het tekortjaar. Deze aanvraag beoogt, naast de
gemeenteraad, ook andere gemeenten inzicht te geven dat het college inspanning heeft geleverd om het tekort
te reduceren.
Hoe verloopt de aanvraagprocedure?
Het college kan een vangnetuitkering uitsluitend aanvragen via dit aanvraagformulier, dat is vastgesteld door
de minister. Elke aanvraag geldt alleen voor het betreffende tekortjaar. Bij een volgend tekort (boven de
risicodrempel) moet dus opnieuween aanvraag worden ingediend.
Met een ingevuld aanvraagformuliergeeft het college de gemeenteraad inzicht in de getroffen maatregelen om
het tekort te reduceren. Een belangrijke veronderstelling bij het vangnet is dat gemeenteraad en college
regelmatig in gesprek zijn over ontwikkelingen in het bijstandsvolume (bijv. middels kwartaalrapportages). Op
dit niveau wordt inhoudelijk gesproken over maatregelen (beleid en uitvoering) om eventuele tekorten te
reduceren.
Het college dient het ingevulde aanvraagformulier in bij de onafhankelijke Toetsingscommissie vangnet
Participatiewet. De commissie moet de aanvraag uiterlijk op 15 augustus 2019 hebben ontvangen. De
Toetsingscommissie beoordeelt de aanvraag procedureel. Dit betekent dat wordt beoordeeld of het college en
de gemeenteraad een aantal processtappen hebben doorlopen: het tekort is groter dan de drempelwaarde; het
college heeft in de verklaring toegelicht dat maatregelen zijn getroffen om het tekort te reduceren en de
gemeenteraad heeft ingestemd met de verklaring. De commissie geeft dus geen inhoudelijk oordeel over de
aanvraag. Vervolgens adviseert deze commissie de Minister. Deze adviezen worden ill beginselovergenomen.
Voor een verdere toelichting op dit formulier wordt verwezen naar de informatie op de website:
https: Ilwww.toetsingscommissievp.nl/vangnetuitkering-2018.
Wat wordt verwacht van gemeenteraadsleden?
Hieronder verklaart het college maatregelen te hebben getroffen om het tekort te reduceren. De gemeenteraad
wordt gevraagd om in te stemmen met de verklaring van het college. Met deze instemming bevestigt de
gemeenteraad dat het college inzicht heeft gegeven in de maatregelen die zijn getroffen om het tekort te
reduceren. De instemming heeft geen betrekking op het inhoudelijk oordeel dat de gemeenteraad eventueel
over de maatregelen van het college heeft uitgesproken. De gemeenteraad hoeft het dus niet eens te zijn met
de maatregelen.
\V'elkepunten vragen de aandacht van de gemeenteraad? Uit welke onderdelen moet dat inzicht bestaan?
• Het college geeft de gemeenteraad via een globale analyse inzicht in de oorzaken van het tekort op de
gebundelde uitkering (ook wel BUIG genoemd).
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•

Het college geeft de gemeenteraad inzicht in de (interne en externe) maatregelen, met een toelichting
waarom die naar verwachting leiden tot een reductie van het tekort.

•

Het college geeft de gemeenteraad inzicht in welke mate (interne en externe) maatregelen beogen bij
te dragen aan het (verder) reduceren van het tekort.
Op de website van de VNG wordt de brief aan de Raadsleden over de VU 2018 gepubliceerd.
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1. Verklaring college bij een uitgebreid

verzoek

Dit gedeelte bestaat uit de volgende vier onderdelen:
A. Analyse van de oorzaken van het tekort
B. Uitgevoerde interne en externe maatregelen om het tekort verder te reduceren
C. Beoogde effect van de genoemde maatregelen
D. Ondertekening door het college

A. Analyse van de oorzaken van het tekort
Hieronder beschrijft het college een analyse van de oorzaken van het tekort.
Inwoners met een bijstandsuitkering zijn vaak kwetsbare mensen, die lastiger naar de arbeidsmarkt zijn te
begeleiden. Ze profiteren In mindere mate van de aantrekking van de arbeidsmarkt en voldoen niet aan de
gestelde eisen in de (vele)openstaande vacatures. Mede daarom is tijd nodig om het tekort op het
Participatiewet-budgetverder terug te brengen.
Het bestand van inwoners met een uitkering kent relatief veelouderen en inwoners die al meer dan vij f jaar
een uitkering hebben met een geringe uitstroomkans. De gemeente Waterland heeft in 2017 de achterstand
met betrekking tot de huisvesting van statushouders versneld ingehaald door 26 statushouders te huisvesten.
Dit leidt vanaf 2017 tot stijgingvan de uitgaven aan uitkeringen. Statushouders moeten, voor ze naar de
arbeidsmarkt begeleidt kunnen worden, eerst voldoen aan de inburgeringsverplichtingen.Ze mogen hier
maximaal 3 jaar over doen.
De begeleidingvan statushouders vraagt om andere inspanningen van de gemeente, in vergelijking met andere
doelgroepen in het bijstandsbestand.
Om tot een verklaring voor het tekort op het Participatiebudget over 2018 te komen zijn in het model
aanvraagformuliergegevens over het aantal uitkeringen en de instroom en uitstroom Participatiewet
opgenomen.
Analyse van het tekort
Er is over 2018 een tekort aan van € 400.229,- op het Buigbudget. Dat is een tekort van 19,38%. Op basis van
dit tekort kan de gemeente een bedrag van € 219.487,-aan Vangnetuitkering aanvragen.

Financiële voorwaarden vangnetuitkering Participatiewet 2018

Naam gemeente + (CBS-code)

Voldoet

de gemeente

aan de volgende

Waterland
(852)
financiële

voorwaarden

1) Voorwaarde 1: Bedraagt het tekort 2018 meer dan 5%7
A) Budget (incl.toepassing artikel 7 Besluit Pw)

(1 en 2)7

Ja
€ 2.065.6
19

3

c

B) Relevante bestedingen voor vangnet

2.465.8

48

C) Resultaat (A-B) (bij een negatief bedrag is sprake van een tekort)

€

400.2

29
D) Resultaat in % (CIA)

2) Voorwaarde

2: Is het resultaat

-19,38%

2016,2017 en 2018 een tekort en bedraagt dit

Ja

meer dan 5%?
A) Budget 2018

2.065.619

B) Resultaat 2016 en 2017 opgeteld bij resultaat 2018:

€ -655.921
Resultaat

2016

79.759

Resultaat 2017

€ 175.933

Resultaat

€

2018

C) Resultaat in % (BI A)

400.229
-31,75%

Conclusie: Voldoet uw gemeente aan de financiële voorwaarden
vangnetuitkering

e

1 en 2 om een

Ja

aan te vragen?

Om tot een verklaring voor het tekort op het Participatiebudget over 2018 te komen zijn in onderstaande
tabellen gegevens over het aantal uitkeringen en de instroom en uitstroom Participatiewet opgenomen.
Verloop aantal uitkeringen
AIrItJf

2017

Analyse van de instroom.
Over 2018 zagen we een stijging van het aantal uitkenngen door de instroom van 40 nieuwe cliënten. Dit was
een terugloop van 16 aanvragen in vergelijking met 2017.
De drie voornaamste oorzaken van instroom
NieuwkomersI statushouders:
Wegvallen inkomsten dienstbetrekking
Verhuizing uit andere gemeente:
Overig:
Totaal instroom

6 (was 26 in 2017)
5
5
24
40
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Analyse van de Uitstroom

De arbeidsmarkt trekt al wat langer aan. In eerste instantie profiteren vooral mensen met een wat kortere
afstand tot de arbeidsmarkt. De cliënten in de Participatiewet hebben doorgaans een langere afstand tot de
arbeidsmarkt. Over 2018 zijn er meer mensen uitgestroomd dan ingestroomd.
In 2018 zagen we een uitstroom uit de uitkering van 42 cliënten:
De drie voornaamste oorzaken van uitstroom zijn:
Arbeid (zelf gevonden)
Arbeid (traject gemeente)
Verhuizing uit de gemeente
oveng
Totaal uitstroom

13
7
10
12
42

Oorzaken van het tekort
•
Door de verhoogde instroom statushouders is in 2018nog een tekort op het budget
Omdat wij in 2017 een grote instroom statushouders hadden, waren deze in 2018 nog bezig met Inburgering
en niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Statushouders mogen 3 jaar doen over de Inburgering. Zij kunnen
dat in deze periode lastig combineren met een baan. Bovendien hebben veel statushouders tijd nodig voor
verwerving van de Nederlandse taal.
Ook na het behalen van de Inburgering zijn veel statushouders moeilijk plaatsbaar door taalachterstand en
cultuurverschillen. Kennis en vaardigheden van beroepen in het thuisland sluiten niet aan op de Nederlandse
arbeidsmarkt.
Het is niet alleen de instroom van statushouders die het tekort veroorzaakt. Ook ontwikkelingen op de
regionale arbeidsmarkt (Zaanstreek-Waterland en Groot-Amsterdam) maken de uitstroom van bepaalde
groepen lastig. De mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod is groot.
• Vee! uacatures, maar ook een toegenomen mismatch op de arbeidsmarkt.
Het afgelopen jaar vonden veel mensen weer een baan en ontstonden veel nieuwe vacatures. Het aantal
openstaande vacatures in de regio Zaanstreek Waterland en Groot-Amsterdam groeide enorm. Ondanks de
vele vacatures zien we bepaalde groepen die het niet lukt om werk te vinden. Ouderen, langdurig werklozen
en mensen met een arbeidsbeperking komen -ondanks de gunstige economische omstandigheden- nog steeds
maar moeilijk aan de slag. Mensen die kunnen werken zijn inmiddels aan het werk zodat de huidige groep
bijstandsgerechtigden zich kenmerkt door een afstand tot de arbeidsmarkt. Een aantal is laag geschoold, met
fysieke en psychische klachten, verslaving enl of schulden. Van de uitkeringsgerechtigden is 43% ouder dan
50 Jaar en deze groep heeft veel moeite om werk te vinden. Door het vrijwel afsluiten van de Wajong uitkering
zien we een groeiend aantal mensen met een arbeidsbeperking in de uitkering.
Mede daarom is tijd nodig om mensen naar werk te leiden en het tekort op het Participatiewet-budget verder
terug te brengen.

B. Uitgevoerde interne en externe maatregelen om het tekort verder te reduceren
In dit onderdeel van de verklaring van het college wordt beschreven welke (aanvullende) interne (Bi)
en externe maatregelen (B3) zijn uitgevoerd om een bijdrage te leveren aan de verdere tekortreductie.
Bij B2 wordt beschreven wat de wijze van consultatie was om te komen tot externe maatregelen.
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Bl.

Interne maatregelen

De gemeente zet diverse projecten en instrurnenten in om het aantal uitkeringsgerechtigden te beperken. De
insteek is dat we maatwerk leveren: we kiezen de ondersteuning die aansluit bij de specifieke situatie van de
uitkeringsgerechtigde. Dit levert een diversiteit aan maatregelen en producten op. In deze paragraaf werken we
die uit. Een aantal maatregelen is al voor 2018 gestart en is onderdeel van de reguliere werkprocessen.

Maatregelen die reeds voor 2018 zijn gestart
•
•

Uitvoeringsplan handhaving Participatiewet met gegevens van het Inlichtingenbureau.
Focus op de top 50 door intensieven begeleiding te bieden aan cliënten die kansrijk zijn voor
uitstroom.

•

Proefplaatsingen

•
•

Deelname Werkgeversservicepunt.
Harrnonisatie van de regionale re-integratie instrumenten.

•

Ontwikkelplan met afspraken voor werkzoekenden.

•

Interne sollicitatietrainingen

en werkervaringsplaatsen.

met begeleidde sollicitaties.

Maatregelen die in 2018 verder ontwikkeld zijn
• IntenJivering Poor/aanpak met het Leenverkbedr!JJ
Als iemand aangeeft een beroep te willen doen op een uitkering, wordt hij uitgenodigd voor een
intakegesprek. Doelstelling hierbij is wijzen op de eigen verantwoordelijkheid en een beeld te krijgen van de
mogelijkheden tot arbeid. Ook wordt bij signalen van mogelijke fraude (woonsituatie of arbeid) een onderzoek
ingesteld. Voor uitkeringsgerechtigden voor wie arbeid ruet mogelijk is, wordt de uitkeringsaanvraag direct in
behandeling genomen.
Voor uitkeringsgerechtigden die kunnen werken, maken we gebruik van de mogelijkheden die het
Leerwerkbedrijf Waterland biedt voor een Work-first traject. Cliënten die kunnen werken worden tijdens de
intake doorgeleid naar Leerwerkplekken bij de Groendienst. Ze kunnen daar op zeer korte termijn aan de slag.
Op sommige cliënten heeft dit een stimulerend effect om sneller elders betaald werk te aanvaarden. Daarnaast
hebben de werkzaamheden invloed op basale werknemersvaardigheden. Het gaat om arbeidsritme,
samenwerken, handen uit de mouwen steken, werkervaring, op tijd komen, voor een baas werken, sociale
hygiëne etc. Deze vaardigheden volstaan weliswaar ruet bij het vinden van werk, maar zijn aan de andere
kant wel een noodzakelijke voorwaarde daarvoor. Lang ruet alle cliënten beschikken bij aanvang aan het
project over voldoende werknemersvaardigheden.
Tijdens het Work First-traject wordt de cliënt begeleid door de consulent van de afdeling Zorg en welzijn. Zij
moeten er op toezien dat de cliënt ook solliciteert en eventueel een opleiding volgt. Want uiteindelijk moet de
cliënt doorstromen naar regulier werk.

Nieuwe maatregelen
• Extra aandacht statushouders
Circa 35% van ons uitkeringsbestand bestaat uit statushouders. Dit is inclusief de aantallen die voor 2017 zijn
ingestroomd. Er zijn statushouders die al jaren in ons uitkeringsbestand zitten. We willen dat ze op eigen
benen staan, werken of op een andere rnanier partleiperen. Ook statushouders zelf willen deelnemen aan het
maatschappelijke leven. Dat blijkt uit de wekelijkse bijeenkomsten van statushouders in wijkcentrum De
Bolder. Het college stelt in 2019 een actieplan statushouders op met het doel de integratie van statushouders
te vergroten.
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De ondersteuning

vanuit de Participatiewet

is gericht op het vinden van werk. Zoals al

aangegeven is het moeilijk voor vergunninghouders om (betaald) werk te vinden. Gezien de
taalproblemen en het gebrek aan werkervaring in Nederland is het wenselijk c.q. noodzakelijk om de komende
jaren extra aandacht te geven aan de statushouders. Dit doen we door inzet en ontwikkeling van de volgende
instrumenten. Een aantal van deze instrumenten wordt regionaal vormgegeven via het Werkgeversservicepunt,
zoals de matching met werkgevers.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

werkervaringspiekken;
vrijwilligerswerk;
faciliteren van instroom in onderwijs/ opleiding;
(Uitgebreide) intake; leren kennen van de statushouder;
taalmaatjes, taalhuis Karmac;
sollicitatietrainingen / trainingen werkriemersvaardigheden;
extra taallessen;
activiteiten om het netwerk van statushouders te verbreden;
regionale matchingsevents waar werkgevers en statushouders elkaar ontmoetten.

• .Aandachtsconsulentstatushouders
In Waterland zijn statushouders met participatiemogelijkheden in beeld. Een deel volgt een traject naar betaald
werk en een deel werkt parttime. Om de integratie succesvol te maken naar zoveel mogelijk betaald werk
hebben we sinds 2018 een gespecialiseerde consulent die zich volledig op deze groep kan richten. De
consulent krijgt ondersteuning van jobcoaches.
• Overeenkomst met Wonen Plus
We hebben een overeenkomst gesloten met Wonen Plus om statushouders te plaatsen op vrijwilligerswerk en
ze in te zetten voor dieristverlening bij zelfstandig wonende kwetsbare ouderen. Het gaat om
mantelzorgonderondersteuning, respijtzorg en het organiseren van activiteiten. Statushouders krijgen zo de
mogelijkheid om taal en cultuur te leren, opleidingen in de zorg te volgen en hun kans op een baan te
vergroten. Wonen Plus verzorgt voor de nieuwe vrijwilligers een intake waar wordt gekeken naar
mogelijkheden en ralenten. De statushouders leren vervolgens hoe vrijwilligerswerk wordt
gedaan en leren praktische vaardigheden. De opleidingsbehoefte wordt bepaald naar inzet van de vrijwilliger.
De vrijwilligers worden ondersteund in het leren van de taal, cultuur, gewoontes, sociale contacten opbouwen
etc. waardoor zij een verbreding van hun sociale netwerk opbouwen. Door het in de praktijk leren van de
Nederlandse taal vergroten zij hun kans op een betaalde baan.
Door de inzet van nieuwe vrijwilligers kunnen we meer betekenen voor het bestrijden van eenzaamheid van
kwetsbare inwoners en het ondersteunen van mantelzorgers.
B2.

Toelichting consultatie t.b.v. externe maatregelen.

• Bijeenkomst Sturen op Buzg voor kleine gemeenten.
Op 7 februari 2019 heeft de beleidsmedewerker Participatiewet deelgenomen aan de bijeenkomst van Divosa
"Sturen op Buig voor kleine gemeenten". Tijdens deze bijeenkomst kregen gemeenten aanknopingspunten
voor de verbetering van de uitvoering van de Participatiewet en voor (het voorkomen van) het indienen van
een aanvraag voor de vangnetuitkering. Tijdens de bijeenkomst werden ervaringen met andere kleine
gemeenten uitgewisseld en was er gelegenheid vragen te stellen over de Vangnetprocedure aan ambtenaren
van het ministerie van Sociale zaken. Hierdoor werden de vereisten voor het aanvragen van een
Vangnetuitkering duidelijk.
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B3.

Externe maatregelen

• Periodieke bestandscontrole met behulp van een algoritme
Wij hebben ons met de gemeente Landsmeer aangemeld bij Totta-data lab, een bureau voor data-analyse voor
enkele éénmalige data analyse van het gehele uitkeringsbestand met behulp van een algoritme. Het gaat hier
om een lerend algoritme. Dit zijn algoritmen die op basis van een aantal casussen ( in dit geval fraudegevallen)
geleerd hebben en voorspellingen kunnen doen over nog ruet bekende gevallen. Software, getraind op
historische data van fraudegevallen, geeft elientendossiers een percentage waarin zij overeenkomst hebben met
bekende fraudegevallen. De top 10 van die lijst wordt door de consulenten onderzocht op rechtmatigheid van
de uitkering.
Het experiment heeft waarschijnlijkde ontdekking van 1 geval van fraude opgeleverd waarvan de uitkenng is
stopgezet. We vinden het werken met de voorspellende algoritmes een waardevolle toevoeging aan onze
handhavingsmethodes. We willen het gebruik van voorspellende algoritmes toevoegen aan de themacontroles
rechtmatigheid op de uitkeringen en dit naast de themacontroles 1 maal per 2 jaar inzetten.
• Samenwerking met Agros
Agros is een regionaal re-integratiebureau dat kandidaten, met of zonder arbeidsbeperking, bemiddelt naar een
passende werkplek. Agros heeft een uitgebreid en gevarieerd werkgeversnetwerk in Noord-Holland waar onze
cliënten gebruik van kunnen maken. Gemiddeld 70% van de kandidaten stroomt uit naar een duurzame baan
(langer dan een half jaar). We zetten Agros in voor cliënten waar we lastig lokaal geschikte arbeidsplaatsen
voor kunnen vinden.
• Aanmelding Divosa-benchmark
Wij zijn voornemens om de gemeenten Landsmeer en Waterland in 2019 aan te melden voor de Divosa
Benchmark Werk en Inkomen. Het doel van de benchmark is het beleid te verbeteren en van andere
gemeenten te leren. Met de Divosa benchmark krijgen we actuele gegevens op het gebied van bijstand, reintegratie en handhaving. Daarnaast is het mogelijk om in gesprekken met andere gemeenten gegevens uit te
wisselen over best-practices.

c.

Beoogd effect van de genoemde maatregelen op de tekortreductie

Het beoogde effect van de ingezette maatregelen is enerzijds het verhogen van de uitstroom en het tegengaan
van de instroom door mensen direct naar werk of een werkervaringspiek te bemiddelen.
De situatie op de lokale en regionale arbeidsmarkt is positief. Ook is de opvangtaakstelling voor statushouders
lager dan in de afgelopen jaren en is er geen achterstand meer in de opvang.
We willen het aantal uitkeringen over 2019 met ca. 12 verminderen. Uitgaande van de kosten van een uitkering
van € 13.000,- levert dit een besparing op van € 156.000,- over 2019. Dit gecombineerd met de verhoging van
het Buig-budget, is voldoende om net onder de (verhoogde) drempel van de Vangnetuitkering2019 te
blijven.
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D. Ondertekening
Een verzoek tot vangnetuitkering dient door het college van burgemeester en wethouders te worden
ingediend, ook indien de uitvoering van de Participatiewet aan een samenwerkingsverband is overgedragen
(meer informatie hierover in de toelichting onderaan het formulier). De ondertekening geschiedt door
burgemeester en secretaris.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland verklaart dat het voor 15 augustus
2019 de genoemde interne en externe maatregelen heeft getroffen om te komen tot verdere tekortreductie.

De secretaris,

De burgemeester,

o~~~-:::=
Naam van de ondertekenaar:

L.M.B.C.Kroon

2. Instemming gemeenteraad
In artikel art. 10, eerste lid, onderdeel d, BPw staat dat de verklaring van het college de instemming van de
gemeenteraad moet hebben. Met de instemming van de gemeenteraad stelt de gemeenteraad vast dat het
college inzicht heeft gegeven in de oorzaken van het tekort, de getroffen interne en externe maatregelen, het
beoogde effect van deze maatregelen en de bijdrage die deze samen leveren om het tekort verder te reduceren.
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De instemming heeft geen betrekking op het inhoudelijk oordeel dat de gemeenteraad eventueelover de
maatregelen van het college heeft uitgesproken. Het is geen vereiste dat de gemeenteraad het eens is met de
getroffen maatregelen.
De ondertekening geschiedt door voorzitter en griffier. De gemeenteraad dient uiterlijk voor het moment van
indiening van het verzoek haar instemming te hebben gegeven, uiterlijk 15 augustus 2019.
De gemeenteraad van de gemeente Waterland stemt in met de onder 1. afgegeven verklaring door het college
van deze gemeente.
Ondertekening In dit formulier is een vereiste. Het is niet toegestaan om ter vervangmg van onderstaande
handtekeningen het gemeenteraadbesluit in te voegen of mee te sturen.
Datum: '========'

Ondertekening
De voorzitter,

N aam van de ondertekenaar:
De griffier,

Naam van de ondertekenaar:

la

Toelichting op het aanvraagformulier
van het college

bij het uitgebreide verzoek voor de ambtelijke ondersteuning

Voor de juistheid en de beoordeling van de aanvraagis het niet toegestaan dat u het format van de pagina's
aanpast.
Hoe verloopt de aanvraagprocedure?
Een verzoek om een vangnetuitkering over 2018 dient uiterlijk op 15 augustus 2019 te zijn ontvangen door de
Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. Omdat sprake is van een fatale termijn worden verzoeken die na
15 augustus 2019 door de Toetsingscommissievangnet Participatiewet worden ontvangen, niet in behandeling
genomen. Het college dient het verzoek digitaal door middel van het webformulier op
www.toetsingscommissievp.nlin te dienen. Na de aangegeven datum is dit webformulier niet meer
beschikbaar.
U vindt onderaan dit formulier meer achtergrondinformatie over de aanvraagprocedure, de wet- en
regelgeving, de relatie met jaarcijfers (SiSa verantwoording) en de ondersteuning vanuit Divosa. Op de website
www.toetsingscommissievp.nl kunt u meer informatie vinden over de aanvraagprocedure en de deadline voor
het indienen van een complete aanvraag.

Waarom zijn er twee versies van dit formulier?
Van dit formulier bestaan twee versies: 'basisverzoek' en 'uitgebreid verzoek'. De versie die u moet gebruiken
is afhankelijk van het volgende:
•

indien uw gemeente zowelover 2016 als over 2017 geen vangnetuitkering is verleend, gebruikt u de
versie 'basisverzoek' .

•

indien uw gemeente over 2016 en/of over 2017 wel een vangnetuitkering is verleend, gebruikt u de
versie 'uitgebreid verzoek'.

De verklaring van het college verschilt tussen een 'basisverzoek' en een 'uitgebreid verzoek'.

Hoe is het aanvraagformulier opgebouwd?
De vangnetaanvraag bestaat uit twee gedeelten:
1.
2.

De verklaring van het college en de toelichting op de verklaring
De instemming van de gemeenteraad

Onderdeel 1 bestaat uit vier onderdelen: A, B, C en D. Het gaat om de verklaring van het college (onderdeel
D) en een toelichting van het college op deze verklaring. Deze toelichting gebeurt aan de hand van drie vragen
(onderdelen A, B en C). Na iedere vraag kunt u het antwoord invoegen. U kunt eventueel tabellen of grafieken
invoegen. U kunt aangegeven op welke brondocumenten, die eventueel in de gemeenteraad zijn besproken, de
aanvraag is gebaseerd. U kunt geen bijlagen toevoegen aan deze aanvraag. Hieronder wordt per vraag
aangegeven wat verwacht wordt van de beantwoording.
Daarna dient in onderdeel 2 de gemeenteraad te tekenen voor haar instemming met de verklaring van het
college. Dit mag niet worden vervangen door het in- of toevoegen van een gemeenteraadbesluit.
Hoe uitgebreid moet het aanvraagformulier worden ingevuld en is hier een extern bureau bij nodig?
Het uitgangspunt van de aanvraag van de vangnetuitkering is dat elke gemeente - ongeacht het aantal
inwoners - zelfstandig de aanvraag moet kunnen voorbereiden en indienen. Dat houdt in dat alleen het
opstellen van de aanvraag geen reden is om een extern bureau te betrekken. Daarbij wordt benadrukt dat het
aan het lokale bestuur is hoe uitgebreid de vragen in het aanvraagformulier worden beantwoord, mits deze
vragen duidelijk worden beantwoord. De beantwoording van de vragen in het aanvraagformulier is verplicht.
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Dat geldt niet voor de suggesties in de onderstaande toelichting. Op de pagina 'beoordeling en advisering'
over de VU 2018 wordt een en ander eveneens toegelicht.

Toelichting per vraag
Het college van de tekortgemeente verklaart dat het interne en externe maatregelen heeft getroffen om tot
verdere tekortreductie te komen en geeft daarop een toelichting door het invullen van de onderdelen A, B en
C. Alle vragen moeten worden beantwoord. Hieronder staat een toelichting bij vraag A, B en C. Hieronder
staan suggesties bij vraag A, B en C. Bij D volgt ondertekening door het college van de gemeente. Alle
onderdelen moeten worden ingevuld.

OnderdeelA
In dit onderdeel van de verklaring van het college wordt een analyse van de oorzaken van het tekort
beschreven. Onder een analyse van de oorzaken van het tekort wordt verstaan: 'de ontwikkeling van de
uitgaven en de oorzaken daarvan.'

Suggesties bij de beantwoording van A
•

Kunt u de omvang van het tekort betrekken bij uw analyse?

•

Kunt u aangeven op welke moment het college heeft gesignaleerd dat opnieuween tekort zou
ontstaan?

•

Wilt u in uw analyse van de oorzaken de nadruk leggen op factoren die door het college kunnen
worden beïnvloed? De analyse betreft dus vooral de ontwikkelingen in de uitgaven van de gemeente.

•

U kunt hierbij ook gebruik maken van de rekentooi verdeelmodel
Benchmark van Divosa-,

•

U kunt in de analyse ook beschrijven wat het effect is van getroffen maatregelen in voorgaande jaren.

bijstandsbudgetten

20181 en/of de

Onderdeel B
Indien uw gemeente over 2016 en/of 2017 een vangnetuitkering is verleend, is sprake van een aanhoudend
tekort. Indien het college over 2018 aanspraak wenst te maken op een vangnetuitkering moet het college
verklaren dat interne en externe maatregelen zijn genomen om tot verdere tekortreductie te komen.
In dit onderdeel van de verklaring van het college wordt beschreven welke (aanvullende) interne en externe
maatregelen zijn uitgevoerd om een bijdrage te leveren aan verdere reductie van het tekort. Omschrijf de
interne maatregelen onder Bl en de externe maatregelen onder B3. Bij B2 beschrijft u per maatregel hoe de
externe consultatie heeft plaatsgevonden en hoe deze consultatie heeft geleid tot deze externe maatregel.
Hieronder staat toegelicht wat wordt bedoeld met 'externe maatregelen'.

•

Waar moet ik op leiten bij het beantwoorden van vraag B?
Van het college wordt verwacht duidelijk te beschrijven hoe externe consultatie heeft plaatsgevonden
en hoe deze consultatie heeft geleid tot de getroffen externe maatregelen. Omschrijf hoe een externe
maatregel tot stand is gekomen, hieruit moet blijken dat het college actief extern consultatie heeft
verricht om te komen tot deze externe maatregel.

•

Wat is een externe maatregel?

•

Met 'externe maatregel' wordt bedoeld: een maatregel die is getroffen naar aanleiding van externe
consultatie. Voorbeelden van externe consultatie zijn onder andere gebruik maken van goed
werkende maatregelen van andere gemeenten, inwinnen van advies bij andere gemeenten, gebruik
maken van een kennisgroep of leercirkel, bijeenkomst van Divosa, gebruik maken van de signalen op
basis van benchmarking of advies van een adviesbureau.
Wat wordt aangemerkt als 'extern '? Enkele aandachtspunten:

1
2

https ://www.rijksoverheid.nl/docu mente n/pu bi icaties/2017/10/12/rekentoo I-verdeel model-bi jsta ndsbudgetten- 2018
www.divosa.nl/diensten/divosa-benchmark
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o

Externe consultatie betekent consultatie met een organisatie buiten de grenzen van de gemeente.
Een veel gestelde vraag is of een WGR, lSD of RSD als extern wordt aangemerkt. Het antwoord
hierop is, dat het voor de hand ligt dat de consultatie buiten een gemeenschappelijke regeling
(lSD of RSD) plaats vindt. Omdat dit echter niet tijdig (namelijk voor 1-1-2018 op de website en
in het beoordelingskader van de cornrnissie ) is gecommuniceerd, wordt dit voor de
vangnetuitkering 2018 nog als goed gerekend. Vanaf de vangnetuitkering 2019 en later is dat niet

meer het geval.
Het samenwerken met een externe partij voldoet als 'externe maatregel' iridien binnen deze
samenwerking consultatie heeft plaatsgevonden. Beschrijf duidelijk op welke wijze de consultatie
in deze samenwerking heeft geleid tot de getroffen maatregel.
o Het uitvoeren van een maatregel door een externe partij voldoet pas als 'externe maatregel' iridien
deze maatregel is getroffen naar aanleiding van consultatie van een externe partij (dat kan de
uitvoerende partij zijn). Indien maatregelen met een duidelijk herkenbare inbreng van externen
(dus personen of organisaties buiten de eigen gemeente) tot stand komen, worden ze als extern
aangemerkt.
•
Wanneer moeten maatregelen :;jjn getroffin?
De maatregelen kunnen worden getroffen vanaf het moment dat het tekort bekend is of dat men
vanuit een prognose het tekort ziet aankomen, tot uiterlijk voor de datum van inlevering van het
verzoek. Een (interne of externe) maatregel moet daadwerkelijk zijn getroffen voor de datum van
indiening.
•
Moet het steeds een nieuwe maatregel :;jjn?
Van het college wordt verwacht om te analyseren wat de oorzaken zijn van het tekort, wat hieraan
inmiddels is gedaan en wat hiervan de effecten per jaar zijn. En vervolgens of, in dat lieht, al dan niet
nodig is om tot extra maatregelen te komen ten einde het tekort verder te reduceren.
Die afweging is aan het lokaal bestuur. Het college dient wel de gemeenteraad inzicht te verschaffen
over deze afweging. Deze afweging dient dan ook in dit onderdeel te worden beschreven.
In alle gevallen dient het college externe maatregelen te nemen. Dat kunnen ook, afhankelijk van de
hiervoor genoemde afweging, bestaande maatregelen zijn, die in hun effect meerjarig doorlopen.
•
Wat wordt bedoeld met '(aanvullende)'maatregelen
Hiervoor is aangegeven of het steeds nieuwe maatregelen moeten zijn. Dit is een afweging van het
lokaal bestuur. Om die reden wordt het woord 'aanvullende' tussenhaakjes gezet.
Suggesties bij de beantwoording van B
• Geef waar mogelijk en voor zover relevant de relatie tussen oorzaken en maatregelen.
• U kunt in uw antwoord verwijzen naar eerder genomen maatregelen. Indien mogelijk kunt u de
effecten van eerder genomen maatregelen betrekken bij de maatregelen die u nu treft.
• U kunt in uw antwoord onderscheid maken tussen eerder getroffen maatregelen (voorafgaande jaren)
en nieuwe (nog te treffen, lopende het jaar tot indiening).
• U kunt hierbij ook de maatregelen aangeven die in het kader van de aanpak van uw arbeidsmarktregio
worden gedaan en waaraan uw gemeente een bijdrage levert.
• U kunt bij het noemen van de maatregelen ook de samenhang met andere maatregelen of effecten in
het sociale domein benoemen.
o

Onderdeel C
In dit onderdeel van de verklaring van het college wordt het beoogde effect beschreven van de genoemde
(aanvullende) interne en externe maatregelen, die een bijdrage leveren aan de verdere tekortreductie. Het gaat
hierbij om een inschatting van het beoogde effect. Er zijn meerdere factoren die een invloed hebben op de
ontwikkeling van het tekort. Om die reden wordt gesproken van een bijdrage aan de reductie van het tekort.
In de regelgeving staat dat het college verklaart dat het mterne en externe maatregelen heeft getroffen om tot
verdere tekortreductie te komen. Het tekort verder reduceren betekent dat het college inzichtelijk maakt dat
het maatregelen heeft getroffen waarmee het college beoogt/verwacht dat deze bijdragen aan het verder
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reduceren van het tekort ten opzichte van voorgaande jaren. Verder reduceren kan ook worden
geïnterpreteerd als maatregelen die een reducerend effect hebben op de stijging van de uitgaven. Dus wordt
hier verwacht om inzichtelijk te maken dat maatregelen zijn getroffen waarmee het college verwacht/beoogt
de eerdere bijdrage aan de neerwaartse trend te vervolgen.
De toetsingscommissie geeft geen oordeelover de mate van effectiviteit van de maatregelen en geeft ook geen
oordeelover de mate van tekortreductie. De commissie beoordeelt of een antwoord wordt gegeven op de
hoofdvraag.
Het college dient de gemeenteraad inzicht te verschaffen dat met alle getroffen maatregelen te samen sprake is
van een extra (optimale) inspanning om het tekort te reduceren.
Het verklaren en dit inzichtelijk maken is voldoende.

Hierop wordt ruet inhoudelijk, maar slechts procedureel getoetst (wordt dit door de verklaring van het college
e.e.a. voldoende inzichtelijk aan de gemeenteraad). De commissie beoordeelt of de beoogde stappen worden
beschreven.

Suggesties bij de beantwoording van C
• Geef inzicht in de redenering op basis waarvan het college verwacht dat het tekort verder reduceert
met de onder B genoemde maatregelen.
• U kunt een inschatting van het beoogde effect kwantitatief uitdrukken en als dat ruet mogelijk is kunt
u het beoogde effect kwalitatief uitdrukken. Onder kwantificering wordt verstaan: de beoogde
opbrengst in minder uitkeringen respectievelijk in het beoogde besparingsbedrag.
• U kunt de beoogde effecten presenteren per maatregel of als dat ruet mogelijk is voor meerdere
maatregelen gezamenlijk.
• U hoeft geen onderscheid te maken tussen beoogd effect van interne maatregelen en beoogd effect
van externe maatregelen.
• U kunt aangeven op welke wijze het college de effecten van de maatregelen monitort,
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Achtergrondinformatie

bij dit formulier

Wet- en regelgeving
In het BPw is geregeld dat het college alleen via een door de minister van SZW beschikbaar gesteld

aanvraagformulier een verzoek tot een vangnetuitkering kan indienen, als bedoeld in artikel 74 van de
Participatiewet. De verklaring van het college voor een basisverzoek kunt u vinden in het BPw, artikel10,
eerste lid, onder d. De verklaring van het college voor een uitgebreid verzoek kunt u vinden in het BPw artikel
10, eerste lid, onder d, jo. artikel10, tweede lid. In het BPw staat dat de verklaring van het college een
toelichting omvat zoals gevraagd in het modelaanvraagformulier (BPw, artikel 10, onderdeel e).
Aanvraagprocedure
De toekenning van een vangnetuitkering gebeurt uitsluitend op verzoek van het college van burgemeester en
/ wethouders van de tekortgemeente en nadat is vastgesteld dat aan alle geldende eisen wordt voldaan. Blijkens
artikel 8c, eerste lid, van de Participatiewet, kan het indienen van een verzoek tot vangnetuitkering niet worden
overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Bij het indienen van een verzoek tot vangnetuitkering moet het college verklaren dat het maatregelen heeft
getroffen om tot tekortreductie te komen. Verdere toelichting op de aanvraagprocedure en de
vangnetuitkering 2018 kunt u vinden op: www.toetsingscommissievp.nl
Via het aanvraagformulier hoeft het college geen informatie te verstrekken over de jaarcijfers (toegekend
budget, de netto uitkeringslasten en de door de accountant gerapporteerde foute of onzekere bestedingen),
aangezien het ministerie -mede op basis van de SiSa-verantwoording- al over deze gegevens beschikt en zij de
toetsingscommissie daarover zal informeren.
Ondersteuning Divosa
Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het Sociaal Domein, zal periodiek bijeenkomsten organiseren
waarbij wordt ingegaan op de vangnetuitkering. Daarnaast heeft Divosa een factsheet maatregelen uitgegeven.
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