
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 26 mei 2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet (BUIG) 2020

Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet (BUIG) 2020

Bijlage - aanvraag vangnetuitkering Participatiewet over 2020

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
M. Hansens – 050 367 8946

Korte samenvatting:
Het college vraagt u in te stemmen met de verklaring 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.

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 euro. 

Om hier aanspraak op te kunnen maken is het noodzakelijk om een aanvraag in te dienen.

In de aanvraag moet het college verklaren welke interne en externe maatregelen zijn genomen om 

het tekort te reduceren. De procedure vereist dat de Raad formeel instemt met de verklaring van het 

college richting de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. Het gaat nadrukkelijk om de 

instemming van de aanvraag, niet om een inhoudelijk oordeel.

Vermeld op LTA?
X Ja 

Item nr. 2020-231

Deadline?
X ja 

zo ja, namelijk: de aanvraag moet voor 15 augustus 2021 zijn ingediend.

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X conform 

Het betreft een procedurele stap in de aanvraag.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Aanvraag-Vangnetuitkering-Participatiewet-BUIG-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-Aanvraag-Vangnetuitkering-Participatiewet-over-2020.pdf


Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering als conformstuk in meningsvormende sessie, met gelegenheid tot korte vraag of 

opmerking. 

Nadere informatie
…
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