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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit

in te stemmen met de juistheid van de verklaring van het college over de maatregelen tot tekortreductie in
2018, ten behoeve van een aanvraag om een vangnetuitkering.

Samenvatting

Dit raadsvoorstel betreft een procedurele stap in onze aanvraag voor een vangnetuitkering BUIG over
2018.
Over 2018 heeft de oude gemeente Groningen een tekort op het BUIG-budget. Net als over 2017 kan de
gemeente (in dit geval: de nieuwe gemeente) een aanvraag doen voor een vangnetuitkering, die ons naar
1,7 miljoen oplevert. (Met dit bedrag is al rekening gehouden in de rekening 2018.) In de
aanvraag moeten we verklaren welke maatregelen tot tekortreductie we hebben genomen. De procedure
vereist dat uw raad formeel instemt met de juistheid van onze verklaring richting de Toetsingscommissie
vangnet Participatiewet.
Het gaat nadrukkelijk enkel om de juistheid van onze verklaring, niet om een inhoudelijke oordeel over
genomen of gewenste maatregelen. De verklaring is een overzicht van genomen maatregelen en bevat in
dat opzicht dan ook geen nieuwe informatie. Na de zomer gaan we met uw raad in gesprek over
inhoudelijke aspecten (Werkprogramma).

B&W-besluit d.d.: 14-05-2019

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Zoals we u in oktober 2018 in de brief Gevolgen bekendmaking budgetten BUIG 2018/2019 (reg.nr. 7188067)
al schreven, hebben we een tekort op de BUIG. Al in 2016 zijn we gaan inzetten op tekortreductie. Om ook
dit jaar een beroep te kunnen doen op de vangnetuitkering BUIG, moeten we een verklaring afleggen over
de maatregelen die we in 2018 en in 2019 nemen om tot tekortreductie te komen.
Het is deze verklaring die nu aan u voorligt ter goedkeuring. Helaas kunnen wij geen samenvatting of
bundeling van de relevante stukken geven, omdat het format in zijn geheel door college en raad moet
worden ondertekend. Daarom verwijzen wij u voor onze verklaring over de genomen maatregelen naar
•
•
•

Analyse van omvang en oorzaken van het tekort: onderdeel A (pag. 3)
Uitgevoerde maatregelen: onderdeel B (pag. 3-5)
Beoogde effecten van de genoemde maatregelen: onderdeel C (pag. 6-7)

Om het lezen van het format te vergemakkelijken zijn onze Groningse teksten grijs gearceerd. De overige
tekst betreft de toelichting van het format.

Kader

De voorwaarden voor een aanvraag voor een vangnetuitkering staan in het Besluit Participatiewet. Het
college dient de aanvraag in en moet de volgende zaken benoemen:
•
•

•

Analyse van omvang en oorzaken van het tekort.
Welke interne en externe maatregelen zijn genomen om het tekort verder te reduceren. Bij
maatregelen moet gedacht worden aan bijvoorbeeld consultatie, gebruikmaken van goede voorbeelden van andere gemeenten, leercirkel of kennisgroep, benchmarking. De maatregelen (zowel
interne als externe) kunnen zijn genomen in 2018 of in 2019 tot het moment van de aanvraag.
Het beoogde effect van de genoemde maatregelen.

Argumenten en afwegingen

Zoals aangegeven betreft dit raadsvoorstel nadrukkelijk enkel de juistheid van onze verklaring over
genomen maatregelen, geen inhoudelijke aspecten van de maatregelen. Een juiste verklaring is belangrijk
voor het succes van onze aanvraag.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

N.v.t.
Financiële consequenties

1,7 miljoen. Met dit bedrag is al rekening gehouden in de
rekening 2018.
Overige consequenties

N.v.t.
Vervolg

De aanvraag moet worden ingediend voor 15 augustus 2019. Op basis van het advies van de
Toetsingscommissie vangnet Participatiewet neemt de minister van SZW binnen acht weken een besluit.
Een eventuele betaling vindt plaats in het eerste kwartaal van 2020.
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Lange Termijn Agenda

N.v.t.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
de burgemeester,

de secretaris,

Peter den Oudsten

Diana Starmans

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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