
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Verklaring Vangnetuitkering BUIG 2019    

Steller/telnr.  M. Hansens/ 8946    Bijlagen 1 

   

Classif icatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  wethouder Bloemhoff  Raadscommissie    

Langetermijn agenda (LTA) 

Raad 
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Voorgesteld raadsbesluit     

De raad besluit 
in te stemmen met de juistheid van de verklaring van het college over de genomen maatregelen tot 
reductie van de tekorten op de BUIG in 2019 ten behoeve van een aanvraag voor de vangnetuitkering 
2019. 
  

 

 
 Samenvatting     

Dit raadsvoorstel betreft een procedurele stap in onze aanvraag voor een vangnetuitkering BUIG over 
2019.  
 

Net als in voorgaande jaren kan de gemeente Groningen een aanvraag bij het Rijk doen voor een 
vangnetuitkering. Ondanks alle inspanningen om het tekort terug te dringen is het tekort waarover het Rijk 

 (zie toelichting financiële 
consequenties). De vangnetuitkering levert naar verwachting 2,6 miljoen op. (Met dit bedrag hebben we al 
rekening gehouden in de rekening 2019.) In de aanvraag moeten we verklaren welke maatregelen zijn 
genomen om het tekort te reduceren. 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 geeft een overzicht van genomen maatregelen en bevat 
in dat opzicht dan ook geen nieuwe informatie. In onze brief over het Werkprogramma (94925-2020) 
hebben wij uw raad inmiddels inhoudelijk geïnformeerd. 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit  

      
Aanleiding en doel    

De laatste jaren hebben we te maken met tekorten op de BUIG. Ook in 2019 hebben wij, ondanks onze 
inspanningen, een tekort. Over de redenen, achtergronden en ontwikkeling van dit tekort hebben wij u 
geinformeerd in de brief -10-2018 met kenmerk 
7188067 dan wel op verschillende andere momenten in de P&C cyclus. Hoewel wij ons inzetten om deze 
tekorten terug te dringen, moeten we in 2019 weer een beroep te doen op de vangnetuitkering BUIG. Om 
hiervoor in aanmerking te komen moeten we een verklaring afleggen over de maatregelen die we in 2019 
en begin 2020 hebben genomen om het tekort terug te dringen.  
 

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 vast ligt en in zijn geheel door college en raad 
moet worden ondertekend. Daarom verwijzen wij u voor onze verklaring over de genomen maatregelen 
naar: 
 
1. Verklaring college bij uitgebreid onderzoek met ondertekening door de burgemeester en de   
    gemeentesecretaris (pag. 3) 
A. Analyse van de oorzaken van het tekort: onderdeel A (pag. 3) 
B. Getroffen interne (B1) en externe maatregelen (B2) om het tekort verder te reduceren, waarbij bij B2  
     antwoord moet worden gegeven op drie vragen nl: (pag. 4-10) 
 a) Wat zijn de externe bron(nen) (partij of schriftelijke informatie) voor deze maatregel geweest? 
 b) Welk inzicht bij de gemeente is gekregen door die externe partij of externe schriftelijke  

    informatie? 
 c) Welke externe maatregel is getroffen naar aanleiding van de conclusie(s) uit deze consultatie? 
C. Beoogd effecten van de genoemde maatregelen op de tekortreductie (pag. 11-12) 
D. Ondertekening door het college (pag. 13) 
 
2. Instemming gemeenteraad met ondertekening door voorzitter van de gemeenteraad en griffier (pag. 14) 
 
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 de 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 voor-
beelden van andere gemeenten, leercirkel of kennisgroep, benchmarking. De maatregelen (zowel 
interne als externe) kunnen zijn genomen in 2019 of in 2020 tot het moment van de aanvraag.  

• Het beoogd effect van de genoemde maatregelen. 
 
 
Argumenten en afwegingen     

Wij vragen uw raad in te stemmen met de verklaring van het college. Daarmee geeft u als raad aan dat wij 
als college u inzicht hebben gegeven in de maatregelen die zijn getroffen om het tekort te reduceren. Bij de 
instemming gaat het nadrukkelijk niet om een inhoudelijk oordeel van de maatregelen, maar enkel om de 
juistheid van onze verklaring over genomen maatregelen. Een juiste verklaring is belangrijk voor het succes 

van onze aanvraag. U stemt als gemeenteraad in met de verklaring door te tekenen namens de voorzitter en 
de griffier. 
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Maatschappelijk draagvlak en participatie      

 N.v.t. 
 
Financiële consequenties     

De vangnetuitkering bedraagt naar verwachting 2,6 miljoen. Met dit bedrag is al rekening gehouden in de 
rekening 2019. 
Het tekort waarover het Rijk de vangnetuitkering berekent is Dit 
tekort wijkt af van het 
te verwachten vangnetuitkering). Dit wordt veroorzaakt doordat Rijk en gemeenten verschillende 
verantwoordingsregels voor de afboeking van dubieuze bijstandsvorderingen hanteren. 
 

 
Overige consequenties     

De genomen maatregelen gaan over 2019 en de eerste 2 maanden van 2020. Hier is geen rekening 
gehouden met de gevolgen van de coronacrisis. 
 
Vervolg     

De aanvraag moet worden ingediend voor 15 augustus 2020 bij de onafhankelijke Toetsingscommissie 
vangnet Participatiewet. De toetsingscommissie beoordeelt de aanvraag procedureel. Dit betekent dat de 
commissie beoordeelt of het college en de gemeenteraad een aantal processtappen hebben doorlopen: het 
tekort is groter dan de drempelwaarde; het college heeft in de verklaring toegelicht dat maartregelen zijn 
getroffen om het tekort te reduceren en de gemeenteraad heeft ingestemd met de verklaring. De commissie 
heeft dus geen inhoudelijk oordeel over de aanvraag. Op basis van het advies van de Toetsingscommissie 
vangnet Participatiewet neemt de minister van SZW binnen acht weken een besluit. Doorgaans neemt de 
minister het advies van de commissie over. Een eventuele betaling vindt plaats in het eerste kwartaal van 
2021.  
  
 
Lange Termijn Agenda     

De aanvraag voor het vangnet BUIG gaat over 2019 en de eerste 2 maanden van 2020. De maatregelen 
als gevolg van de coronacrisis zijn hierin niet meegenomen maar zullen gevolgen hebben voor de 
uitwerking van de genomen maatregelen die voor 2020 het tekort moeten terugdringen.  
 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
 
 
 
loco-burgemeester,    secretaris, 
Roeland van der Schaaf   Christien Bronda 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 

  


