Raadsvoorstel

Agendanummer:
Datum raadsvergadering:

Onderwerp:

aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2017

Gevraagde
Beslissing:

Te besluiten om:
1. kennis te nemen van de in het aanvraagformulier vermelde
maatregelen die het college genomen heeft om het tekort
op het budget voor de financiering van gemeentelijke
inkomensvoorzieningen te reduceren;
2. door medeondertekening van de aanvraag blijk te geven
van de instemming als bedoeld in artikel 10, eerste lid,
onder d, van het Besluit Participatiewet.

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel,
Inleiding
De gemeentelijke uitkeringen voor levensonderhoud, waaronder de bijstand op grond van de
Participatiewet de belangrijkste is, worden gefinancierd vanuit een landelijk macrobudget, dat
volgens een ingewikkelde systematiek wordt vastgesteld en over alle Nederlandse
gemeenten verdeeld.
Als een gemeente een deel van het budget overhoudt, mag de gemeente het overschot
houden en naar eigen keuze gebruiken. Als de gemeente een tekort heeft, blijft dat in
beginsel voor eigen rekening. Deze regeling voor overschotten of tekorten is bedoeld als
prikkel voor gemeenten om de uitvoering goed op orde te hebben. Als het tekort groter is dan
5% van het gemeentelijke budget bestaat de mogelijkheid om een Vangnetuitkering aan te
vragen. Voor 2017 geldt de regeling dat de eerste 5% van het tekort voor rekening van de
gemeente blijft. Van het tekort tussen 5% en 12,5% blijft 50% voor eigen rekening en voor de
andere 50% wordt een Vangnetuitkering toegekend. Voor het deel boven 12,5% wordt
volledig Vangnetuitkering toegekend. De Vangnetuitkeringen voor gemeenten worden
gefinancierd uit het landelijk macrobudget voor het tweede kalenderjaar na het jaar waarin
het tekort ontstaan is.
Krimpen aan den IJssel heeft vanaf 2015 te maken met een tekort. De belangrijkste
oorzaken voor het ontstaan van tekorten zijn terug te voeren op de economische crisis, de
instroom van een nieuwe doelgroep voor de bijstand die voordien zouden instromen in een
Wajong-uitkering en de instroom van grote aantallen statushouders.
Over 2016 was het tekort zodanig opgelopen dat voor dat jaar een vangnetuitkering is
aangevraagd. Deze uitkering is inmiddels door de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid toegekend. Zoals bij die aanvraag al verwacht werd, is 2017 ook met een
tekort afgesloten. Het definitief budget voor 2017 bedraagt voor de gemeente Krimpen aan
den IJssel € 5.871.677. De totale lasten minus ontvangsten bedragen € 7.223.973, zodat het
tekort over 2017 uitkomt op € 1.352.296. Daarom zal ook over 2017 een Vangnetuitkering
aangevraagd moeten worden.

Rondom de aanvraag over 2016 is uw raad geïnformeerd over de oorzaken van de
bestandstoename en de maatregelen die het college genomen heeft om het tekort te
beperken en terug te dringen. Via de kwartaalrapportages van de Afdeling Sociale Zaken
van IJsselgemeenten wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van de
bestandsomvang, het budget en de uitgaven.
In de tweede helft van 2017 is uw raad geïnformeerd over de criteria voor een
Vangnetuitkering over 2017. Op het bijgaande aanvraagformulier voor 2017 tenslotte is
aangegeven welk effect de genomen maatregelen gehad hebben. Tevens is een viertal
aanvullende maatregelen ingezet.
Om te komen tot een complete aanvraag over 2017 dient uw raad instemming te verlenen
als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder d, van het Besluit Participatiewet. Met deze
instemming bevestigt de raad de verklaring van het college dat de genoemde maatregelen
voor 15 augustus 2018 genomen zijn. Uw instemming heeft geen betrekking op de inhoud
en/of de resultaten van de maatregelen. De raad geeft blijk van de instemming door
medeondertekening van het aanvraagformulier.
Beoogd effect
Te komen tot een rechtsgeldige aanvraag om Vangnetuitkering over uitkeringsjaar 2017 en
daarmee tot gedeeltelijke compensatie van het budgettekort. Volgens een voorlopige
berekening zal van het tekort ongeveer € 515.000 voor eigen rekening blijven.
Argumenten
- Voor een complete aanvraag om Vangnetuitkering is een instemmingsverklaring van de
raad vereist;
- Met het aanvragen van een Vangnetuitkering is een groot financieel belang gemoeid.
Financiën
Met het voor eigen rekening blijvende deel van de budgetoverschrijding was in de begroting
voor 2017 al rekening gehouden.
Communicatie
n.v.t.
Uitvoering
geen bijzonderheden
Bijlagen
- aanvraagformulier vangnetuitkering 2017

In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van 31 mei 2018 is dit voorstel
aan de orde geweest.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
Mr. A. Boele
secretaris
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M.W. Vroom
burgemeester

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 8 mei 2018;
Overwegend dat de instemming van de raad essentieel is voor het indienen van de aanvraag
voor een Vangnetuitkering Participatiewet over uitvoeringsjaar 2017;

besluit:

1. kennis te nemen van de in het aanvraagformulier vermelde maatregelen die het college
genomen heeft om het tekort op het budget voor de financiering van gemeentelijke
inkomensvoorzieningen te reduceren;
2. door medeondertekening van de aanvraag blijk te geven van de instemming als bedoeld
in artikel 10, eerste lid, onder d, van het Besluit Participatiewet.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van 7 juni 2018.
De griffier,

De voorzitter,

M. Verhoev

M.W. Vroom
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