
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Vrijdag 30 september heeeft het ministerie van SZW het definitieve budget BUIG 

2022 en het voorlopig budget BUIG 2023 bekendgemaakt. Het effect op de 

ontwerpbegroting 2023 is per saldo nihil. Normaal gesproken informeren we uw raad 

alleen bij substantiële afwijkingen ten opzichte van de ontwerpbegroting. Toch is er 

aanleiding om uw raad ook nu te informeren. We willen daarbij opmerken dat het 

dossier BUIG zich kenmerkt door een grote complexiteit. We kunnen uw raad een 

nadere toelichting geven op de ontwikkelingen omtrent de BUIG door middel van een 

technische briefing. Graag horen wij of u hiervan gebruik wilt maken. 

  

Bekendmaking budgetten BUIG 2022/2023 

Op 30 september 2022 heeft het ministerie van SZW het definitieve budget BUIG 

2022 en het voorlopig budget BUIG 2023 bekendgemaakt. Binnen dit budget wordt 

onderscheid gemaakt tussen een budget voor loonkostensubsidies en een budget voor 

bijstandsuitkeringen. In de ontwerpbegroting 2023 is rekening gehouden met een 

neutraal resultaat op het budget voor loonkostensubsidies. Dit onderdeel lichten we 

verder niet toe. In deze brief gaan we alleen in op de gevolgen van de bekendmaking 

van het budget voor bijstandsuitkeringen voor de jaarrekening 2022 en de 

ontwerpbegroting 2023.  

 

2022 

De vaststelling van het definitief budget 2022 leidt niet tot een afwijking ten opzichte 

van het resultaat in de tweede voortgangsrapportage 2022. Hierin wordt een resultaat 

gepresenteerd van € 10,8 miljoen voordelig. Deze afwijking wordt voor € 8,4 miljoen 

verklaard door de sterke stijging van ons aandeel in het macrobudget 2022. In onze 

brief van 13 oktober 2021 met kenmerk 505679-2021 hebben we de achtergronden 
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Volgvel 1 

 

van deze stijging toegelicht. Het overige deel van het resultaat wordt verklaard door de 

daling van het aantal bijstandsuitkeringen in Groningen die sterker is dan landelijk.  

 

2023 

 

Toename macrobudget – de taart 

In de ontwerpbegroting 2023 wordt voor 2023 uitgegaan van een tekort op de BUIG 

van afgerond € 8,3 miljoen. Dit tekort loopt in de jaren erna terug tot € 7,6 miljoen 

structureel. De macrobudgetten waarvan we zijn uitgegaan in de ontwerpbegroting 

2023 zijn gebaseerd op het prijspeil 2022. Het effect van de verhoging van het  

wettelijk minimumloon (WML) met ingang van 1 januari 2023 was hierin nog niet 

verwerkt. Per 1-1-2023 wordt het WML met 10% verhoogd. Door de koppeling tussen 

minimumloon en bijstandsuitkeringen stijgen ook de uitgaven aan bijstand. Omdat er 

ook nog wijzigingen in de fiscaliteit een rol spelen, houdt het ministerie van SZW 

rekening met een stijging met afgerond 11%.  

Deze toename van het macrobudget werkt door in de verwachte gemeentelijke baten 

en lasten in 2023 en het tekort neemt daardoor toe. Dit werkt als volgt: 

Uitgangspunt bij de financiering van de bijstand is dat het Rijk een toereikend 

macrobudget beschikbaar stelt. Het macrobudget voor 2023 is daarmee ook de 

inschatting van de verwachte landelijke uitgaven aan bijstand. Het tekort van de 

gemeente Groningen op het BUIG budget komt erop neer dat ons aandeel in de totale 

landelijke uitgaven aan bijstand groter is dan het aandeel dat we als gemeente hebben 

in het totale landelijke budget dat wordt verdeeld. Wanneer het Rijk verwacht dat de 

landelijke uitgaven aan bijstand met 11% toenemen dan wordt deze verwachting 

verwerkt in het macrobudget dat hierdoor met 11% stijgt. In de prognose van onze 

uitgaven gaan wij van dezelfde kostenstijging uit. Doordat het aandeel in de 

macrouitgaven groter is dan het aandeel in het macrobudget neemt het absolute tekort 

toe. Hierdoor ontstaat een nadelige afwijking ten opzichte van de ontwerpbegroting 

2023 van € 793 duizend. 

 

Daling aandeel gemeente Groningen in het macro budget – de taartpunt 

Vorig jaar nam het aandeel in het macrobudget 2022 flink toe ten opzichte van het 

aandeel in het macrobudget 2021. Op basis van onze analyses is toen ingeschat dat er 

een grote kans bestond dat deze toename deels incidenteel zou zijn. 

Voorzichtigheidshalve zijn we in de ontwerpbegroting 2023 uitgegaan van een 

budgetaandeel gebaseerd op het gemiddelde over 2021 en 2022. Dit aandeel kwam uit 

op 2,573%. Bij de bekendmaking van het voorlopig budget 2023 is gebleken dat het 

aandeel van de gemeente Groningen inderdaad is afgenomen alleen is de daling iets 

groter dan verwacht (2,558%). Hierdoor neemt de negatieve afwijking ten opzichte 

van de ontwerpbegroting 2023 verder toe tot een tekort van in totaal € 1,7 miljoen in 

2023. De totale afwijking ten opzichte van de ontwerpbegroting wordt hieronder 

toegelicht. 

 

(Bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026 

Saldo budget bijstandsuitkeringen in 

begroting 2023 - 8.287 - 7.997 - 7.616 -7.616 

Geactualiseerd raming op basis van 

- hoger macrobudget (+ 11%) 

- lager budgetaandeel 2023 - 10.006 - 9.763 - 9.351 - 9.590 

Verschil - 1.719 - 1.766 - 1.736 - 1.974 
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Daling aandeel gemeente Groningen in de landelijke uitgaven 

In de ontwerpbegroting 2023 zijn de verwachte uitgaven in 2023 en verder gebaseerd 

op het werkelijke aandeel in de landelijke uitgaven aan bijstand in 2021. Dit is 

conform de werkwijze die we altijd hanteren maar er is reden om daarvan af te wijken.  

Evenals vorig jaar zien we namelijk ook in dit jaar dat het aantal uitkeringen zich in 

Groningen gunstig ontwikkelt ten opzichte van landelijk. Op 1 oktober zijn we zelfs 

onder de grens van 9.000 uitkeringen uitgekomen (8.984). Op basis van de historische 

relatie tussen bijstandsvolume en bijstandsuitgaven en de ontwikkeling van het aantal 

uitkeringen in de eerste 6 maanden van 2022 is een inschatting gemaakt van het 

aandeel van de gemeente Groningen in de landelijke uitgaven aan bijstand in 2022. Dit 

aandeel is lager dan het uitgavenaandeel waarmee is gerekend in het meerjarenbeeld 

2023-2026. Het hanteren van dit lagere aandeel leidt tot lagere uitgaven. Het verschil 

tussen het saldo in de ontwerpbegroting 2023 en het geactualiseerde saldo is nihil. In 

onderstaande tabel wordt dit toegelicht. 

 

(Bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026 

Saldo budget bijstandsuitkeringen in 

ontwerpbegroting 2023 - 8.287 - 7.997 - 7.616 -7.616 

Geactualiseerd raming op basis van: 

- hoger macrobudget (+ 11%) 

- lager budgetaandeel 2023 

- lager uitgavenaandeel 2022 

- 8.117 - 7.821 - 7.386 - 7.584 

Verschil € 170 € 175 € 230 € 32 

 

Deze geactualiseerde raming wordt volgend jaar meegenomen bij het opstellen van de 

ontwerpbegroting 2024.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


