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Aan de Gemeenteraad
Gemeenten ontvangen jaarlijks een rijksuitkering om de socialezekerheidsuitkeringen te betalen: de
gebundelde uitkering voor inkomensvoorzieningen aan gemeenten (BUIG). Als de uitgaven hoger zijn
dan deze rijksuitkering moeten zij het tekort uit eigen middelen opvangen. Een tekortgemeente kan
onder voorwaarden aanspraak maken op extra middelen: de Vangnetuitkering BUIG.
Schiermonnikoog heeft over 2017 een tekort op de BUIG-uitkering van €34.607 (-30%). Voor een deel
van dit tekort kan Schiermonnikoog een zogenoemde Vangnetuitkering ad €24.595 aanvragen. Zie
verder onder Financiële consequenties.
In bijgaand aanvraagformulier wordt uitgebreid op de tekortanalyse en de maatregelen om het tekort
te reduceren ingegaan. Voor Schiermonnikoog is onderdeel 1A van het modelformulier van
toepassing.
In het algemeen zijn de langjarige tekorten het gevolg van een tekortschietende macrobudget en de
verdelingssystematiek. Schiermonnikoog heeft de werkzaamheden met betrekking tot
bijstandsuitkeringen uitbesteed aan de DDFK-gemeenten. De samenwerkende DDFK-gemeenten
hebben een aantal maatregelen getroffen of in voorbereiding om tekorten te reduceren. De meest
belangrijke is dat meer mensen voor een re-integratietraject worden aangemeld bij het Werkleerbedrijf
NEF. Voorheen werden deze trajecten alleen aangeboden aan personen die binnen twaalf maanden
werkfit konden worden. Nu worden ook aan personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
trajecten aangeboden. Omdat dit veelal langdurige trajecten zijn (meer dan twaalf maanden) zijn
hiervan nog geen concrete resultaten te benoemen. Doorontwikkeling van handhavingsbeleid en –
uitvoering is in 2017 in gang gezet en zal in 2018 zijn beslag krijgen in een nieuwe
handhavingsbeleidsplan voor het volledige sociaal domein.
Met de voorliggende instemmingsverklaring bevestigt de gemeenteraad dat het college inzicht heeft
gegeven in de maatregelen die worden genomen om het tekort te reduceren. De instemming heeft
geen inhoudelijk oordeel dat de gemeenteraad over de maatregelen van het college uitspreekt. De
gemeenteraad hoeft het dus niet met de maatregelen eens te zijn.
Financiele consequenties
Over 2017 heeft Schiermonnikoog een tekort van €34.607 (-30,24%) op de BUIG-uitkering. Voor het
tekort geldt een eigen risico van 5% (€5.721) van de rijksuitkering. Voor dit eigen risico kan een
tekortgemeente geen Vangnetuitkering aanvragen. Voor het deel van het tekort dat groter is dan 5%,
maar kleiner dan 12,5% (€) kan de minister een Vangnetuitkering ter hoogte van de helft van dat
tekortdeel toekennen. Voor het deel van het tekort dat groter is dan 12,5% kan de minister een
volledige Vangnetuitkering toekennen.
[A] Lasten
[B] Baten
[C] Netto lasten [A-B]
[D] Fouten en onzekerheden
[E] Relevante bestedingen [C-D]
[F] Budget BUIG 2017
[G1] Resultaat [F-E]
[G2] Resultaat in % [G1/F]

€
€
€
€
€
€
€

150.338
1.308
149.030
149.030
114.423
-34.607
-30,24%

Omdat het tekort groter is dan 5% kan de gemeente voor een Vangnetuitkering in aanmerking komen.
[G1] Tekort
€ -34.607
Eigen risico [5% van F]
€ 5.721
[H] Hoogte van de vangnetuitkering
€ 24.595
[H1+H2+H3]
[H1] Tekort 0% t/m 5% (0%)
€ 0
[H2] Tekort meer dan 5%, t/m maximaal
€ 4.291
12,5% (50%)
[H3] Tekort meer dan 12,5%
€ 20.304
De hierboven vermelde berekening is gebaseerd op voorlopige cijfers over 2017. De aanspraak op de
Vangnetuitkering wordt gebaseerd op de cijfers uit de gemeentelijke jaarrekening over 2017 en
kunnen dus iets afwijken. Fouten en onzekerheden uit het verslag van bevindingen van de accountant
voor zover het de uitvoering van de Participatiewet betreft (onderdeel [D] in bovenstaande berekening)
zijn voor zover nu bekend niet geconstateerd. Op het moment van schrijven van deze adviesnota was
de accountantscontrole nog niet afgerond.
Het risico bestaat dat de aanvraag voor de Vangnetuitkering wordt afgewezen. Het volledige tekort
moet in dat geval ten laste van de algemene middelen van de gemeente afgedekt worden.
Planning
Een aanvraag voor een Vangnetuitkering BUIG over 2017 moet vóór 15 augustus 2018 ingediend
worden. Dit is een fatale datum. De Toetsingscommissie neemt een aanvraag die na deze datum
wordt ingediend niet in behandeling. De instemmingsverklaring van de gemeenteraad is een formeel
vereiste bij de aanvraag. Zonder deze verklaring neemt de Toetsingscommissie de aanvraag niet in
behandeling.
19 juni 2018: instemmingsverklaring gemeenteraad
15 augustus 2018: uiterste aanvraagdatum
e
3 kwartaal 2018: advies Toetsingscommissie en beslissing op aanvraag door Minister SZW
e
1 kwartaal 2019: bij toekenning betaling Vangnetuitkering
Voorstel
Akkoord te gaan met de instemmingsverklaring.
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