Raadsvoorstel
Raadsvergadering van
Agendanummer
Portefeuillehouder
Opsteller
B&W-besluit datum
Onderwerp

:
:
:
:
:
:

8 mei 2018
8
G.J. Rep
E.J. van Tatenhove
6 maart 2018
Vangnetuitkering Participatiewet jaar 2017
(17)

Gevraagde beslissing(en)
In te stemmen met de analyse en maatregelen zoals opgenomen in het aanvraagformulier
Vangnetuitkering Participatiewet over 2017 en de afgegeven verklaring door het college.

Inleiding
Gemeente Langedijk heeft een tekort van 14% op het Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening
Gemeenten (verder BUIG) 2017. Gemeenten die een tekort hebben, kunnen onder voorwaarden in
aanmerking komen voor een Vangnetuitkering. Een verzoek om een Vangnetuitkering Participatiewet
over 2017 kan uitsluitend via het door de minister vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend.
Zie de bijlage. Het is verplicht om alle onderdelen in te vullen. Dit formulier bestaat uit twee gedeelten:
1.
2.

verklaring college;
instemming gemeenteraad.

Omdat de gemeente Langedijk over 2015 al een vangnetuitkering is verleend, dient het
aanvraagformulier vanaf 1b ingevuld te worden, 1b bestaat uit de volgende vier onderdelen:
a.
b.
c.
d.

analyse van omvang en oorzaken van het tekort;
uitgevoerde interne en externe maatregelen om het tekort verder te reduceren;
beoogd effect van de genoemde maatregelen;
ondertekening.

Het college van de gemeente Langedijk verklaart dat zij maatregelen heeft getroffen om tot
tekortreductie te komen en geeft daarop een toelichting door het invullen van de onderdelen a., b. en
c. Interne maatregelen wil zeggen: eigen analyse en naar eigen inzicht genomen acties. Externe
maatregelen doelen op genomen maatregelen na het raadplegen van de Divosa benchmark, het
consulteren van andere gemeenten voor ‘best practices’, en het bezoeken van
benchmarkbijeenkomsten en leerplatforms. Deze interne en externe maatregelen zijn getroffen door
Halte Werk. Bij d. volgt ten slotte de ondertekening door het college.
Onder 2 is de ondertekening voor instemming van de gemeenteraad.
In de bijlagen zijn de analyse van de kenmerken van de bijstand in Langedijk, inclusief de monitor over
de resultaten van de genomen maatregelen in 2015, opgenomen. Op basis daarvan en van de externe
consultering en de verdere behandeling in twee plenaire overleggen tussen de betrokken teams
binnen Halte Werk, zijn de maatregelen opgesteld en tot uitvoering gebracht. Het analysedocument
wordt niet naar de toetsingscommissie gestuurd, en is voor informatie van het college en de
gemeenteraad.
Beoogd resultaat
Door het nemen van de aanvullende maatregelen een toenemende kostenreductie op de uitgaven
BUIG.

Argumenten
Door het instemmen met de genomen aanvullende maatregelen zal de gemeente aantonen dat zij
zich inspant om de kosten van de uitkeringen BUIG te verminderen.
Kanttekeningen
Geen.
Communicatie
N.v.t.
Participatie (Interactief werken)
De cliëntenraad is over de te nemen maatregelen geïnformeerd.
Financiën
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.
Vervolgstappen
Na besluit dat de raad instemt met de afgegeven verklaring door het college volgt de aanvraag bij de
toetsingscommissie.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Aanvraagformulier vangnetuitkering 2017.
Bijlagen ter informatie
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 maart 2018, nummer 17;

b e s l u i t:

in te stemmen met de analyse en maatregelen, zoals opgenomen in het aanvraagformulier
Vangnetuitkering Participatiewet over 2017 en de afgegeven verklaring door het college.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 mei 2018.
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