COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp

Te besluiten om
1. kennis te nemen van de bestuursrapportage van de afdeling Sociale Zaken van
IJsselgemeenten tot en met het vierde kwartaal van 2017;
2. kennis te nemen van het Jaarplan Sociale Zaken 2018;
3. de raad informeren door toezending van de bijgaande raadsinformatiebrief en de beide
documenten.
Inleiding
Zoals gebruikelijk heeft de afdeling Sociale Zaken van IJsselgemeenten aan de
deelnemende gemeenten een bestuursrapportage toegezonden waarin de ontwikkelingen in
de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen tot en met het vierde
kwartaal van 2017 in beeld worden gebracht.
Tevens heeft de afdeling een document opgesteld met de in 2018 uit te voeren plannen en
activiteiten.
Beide documenten treft u bijgaand aan.
Beoogd effect
Door middel van beide documenten wordt u geïnformeerd over de bestandsontwikkeling in
2017, het tekort op het Buig-budget (De Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening
Gemeenten) en de verwachtingen voor 2018.
Door toezending aan de raad wordt de raad volgens afspraak geïnformeerd over de
ontwikkelingen en over de noodzaak om ook voor uitvoeringsjaar 2017 een Vangnetuitkering
Participatiewet aan te vragen. Een berekening op basis van de voorlopige, nog niet door de
accountant gecontroleerde cijfers over 2017 laat een budgetoverschrijding zien van
€ 1.352.000. Daarvan zou € 513.000 voor eigen rekening blijven en € 839.000 middels de
vangnetregeling gecompenseerd worden.
Argumenten
Aan de raad is toegezegd dat hij eenmaal per kwartaal door toezending van de
bestuursrapportage van Sociale Zaken IJsselgemeenten geïnformeerd wordt over de
ontwikkeling van de uitkeringsbestanden en de gevolgen voor de budgetten die daarmee
samenhangen.
Kanttekeningen
geen

Financiën
Op zichzelf heeft de bestuursrapportage geen financiële gevolgen. Wel wordt uit de
rapportage duidelijk dat de groei van het bestand tot staan is gekomen en dat er aan het
einde van 2017 zelfs sprake is van een geringe daling op het totale bestand van
IJsselgemeenten. Ondanks die ontwikkeling is de overschrijding van het budget gestegen
ten opzichte van 2016 en er zal over 2017 ook een vangnetuitkering aangevraagd moeten
worden.
Communicatie
n.v.t.
Uitvoering
n.v.t.
Bijlagen
- bestuursrapportage 4e kwartaal 2017
- jaarplan 2018
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