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Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit

in te stemmen met de verklaring van het college over de getroffen interne en externe maatregelen
om te komen tot een tekortreductie van de BUIG in 2020 ten behoeve van de aanvraag voor een
vangnetuitkering 2020.

Samenvatting

Dit raadsvoorstel betreft een procedurele stap in onze aanvraag voor een vangnetuitkering BUIG over 2020.
De gemeente Groningen komt in aanmerking voor het doen van een aanvraag bij het Rijk voor een
vangnetuitkering. Het tekort op de BUIG is in de jaarrekening 2020 uitgekomen op € 13,5 miljoen euro. In
dit tekort is al rekening gehouden met een te ontvangen vangnetuitkering van € 1,6 miljoen. Om hier
aanspraak op te kunnen maken is het noodzakelijk om een aanvraag in te dienen.
In de aanvraag moeten we verklaren welke interne en externe maatregelen zijn genomen om het tekort te
reduceren. De procedure vereist dat uw raad formeel instemt met onze verklaring richting de
Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.
Het gaat nadrukkelijk enkel om het instemmen met 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.

B&W-besluit d.d.: 18 mei 2021

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit
Aanleiding en doel

De laatste jaren hebben we te maken met een tekort op de BUIG. Over de redenen, achtergronden en
ontwikkeling van dit tekort hebben wij u geinformeerd in de brief ‘Gevolgen bekendmaking budgetten BUIG
2019/2020’ van okt 2019 met kenmerk 320151-2019 en op verschillende andere momenten in de P&C
cyclus.
Hoewel wij ons inzetten om het tekort terug te dringen, moeten we ook in 2020 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 2020 en begin 2021 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 vastligt 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. 3-6)
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. 7-18)
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. Beoogde effecten van de genoemde maatregelen op de tekortreductie (pag. 19-21)
D. Ondertekening door het college (pag. 22)
2. Instemming gemeenteraad met ondertekening door voorzitter van de gemeenteraad en griffier (pag. 23)
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.
Argumenten en afwegingen

Wij vragen uw raad in te stemmen met de verklaring van ons college. Daarmee geeft u als raad aan dat wij 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 instemming met de
verklaring over genomen maatregelen. Deze instemming is belangrijk onderdeel voor het succes van onze
aanvraag. U stemt als gemeenteraad in met de verklaring door te tekenen namens de voorzitter en de griffier.
Op verschillende andere momenten (zoals in In onze brief ‘Gevolgen bekendmaking budgetten BUIG 20192020 (320151-2019) en ‘Ontwikkeling op de arbeidsmarkt nav coronacrisis en de keuzes in het
arbeidsmarktbeleid en Werkprogramma 2020 (481816-2020) hebben wij uw raad inmiddels inhoudelijk
geïnformeerd.
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Maatschappelijk draagvlak en participatie

De analyse van de oorzaken van het tekort is toegankelijk voor andere gemeenten. Het geeft andere
gemeenten inzicht in de oorzaken van het tekort en de inspanningen van de gemeente om dit tekort te
beperken. De vangnetregeling wordt door andere gemeente gefinancierd waardoor dit inzicht van belang is
voor de onderlinge solidariteit tussen gemeenten. Bovendien kan het andere gemeenten ook helpen.
Financiële consequenties

In de jaarrekening 2020 is het tekort op de BUIG uitgekomen op € 13,5 miljoen euro. Aan de hand van de
rekentool van de toetsingscommissie is berekend dat de vangnetuitkering 2020 € 1,6 miljoen bedraagt. Met
dit bedrag is al rekening gehouden in de rekening 2020.
Dit tekort wijkt af van het tekort op de BUIG dat in de aanvraag wordt genoemd nl € 14,6 mln. Dit verschil
wordt veroorzaakt doordat Rijk en gemeenten verschillende verantwoordingsregels voor de afboeking van
dubieuze bijstandsvorderingen hanteren.
Overige consequenties

De aanvraag moet worden ingediend voor 15 augustus 2021 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 maatregelen 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
2022.
Vervolg

De aanvraag zal zodra alles gereed is, voor 15 augustus 2021, worden ingediend bij de toetsingscommissie.
Lange Termijn Agenda

n.v.t.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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