Globale analyse BUIG 2015
Inleiding
Ieder kalenderjaar ontvangt de gemeente een uitkering uit het Fonds werk en inkomen: het inkomensdeel of wel BUIGbudget (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten). Het BUIG-budget is een ongeoormerkt
bedrag, waarvan de kosten van algemene bijstand en de kosten van de loonkostensubsidies die op grond van artikel
10d Participatiebudget worden verstrekt, betaald moeten worden.
Wanneer een gemeente een tekort heeft op het inkomensdeel op grond van de Wet werk en bijstand/Participatiewet
moeten deze tekorten in principe door eigen middelen worden opgevangen.
Sinds 2004 was er de mogelijkheid om voor gemeenten die geconfronteerd werden met een tekort een beroep te doen
op een aanvullende budget, de incidenteel aanvullende uitkering.
Onderdeel van de invoering van de Participatiewet is het nieuwe verdeelmodel. Dit moet zorgen voor een betere
verdeling van de middelen over de gemeenten en een adequate prikkelwerking. Hierin is voorzien door één integraal
vangnet in te voeren, waarbij 2015 geldt als invoeringsjaar. In dit invoeringsjaar wordt volstaan met een eenvoudig
vangnet, waardoor gemeenten niet belemmerd worden in een goede invoering en uitvoering van de Participatiewet.
Tevens ontstaat er ruimte om op zorgvuldige wijze te werken aan de meer definitieve vormgeving van het nieuwe
vangnet vanaf 2016.
Dit betekent voor Velsen dat de maatregelen die genomen zijn worden voortgezet en verder uitgewerkt. Hierbij is de
samenwerking met IJmond Werkt! van cruciaal belang. Het uitvoeringsplan van IJmondwerkt! wordt verder uitgewerkt en
de cijfers van IJmondwerkt! worden elk kwartaal via de kwartaalrapportages gemonitord. De raad wordt van de
gegevens op de hoogte gebracht. Verder wordt de poortwachtersfunctie aangescherpt, het bestand doorgelicht (zoals
geadviseerd in het onderzoek van Berenschot) en wordt de samenwerking op het gebied van handhaving met de IJmond
verder ontwikkeld.

Eigen risico
Om in aanmerking te komen voor een aanvullende uitkering via de tijdelijke vangnetregeling dient het
tekort van een gemeente over 2015 tenminste 5% van het toegekende Buigbudget te bedragen. Over het
tekort boven de 5% kan een compensatie aangevraagd worden bij de Toetsingscommissie aanvullende
uitkeringen Participatiewet. Hierbij geldt dat gemeenten voor een tekort tussen de 5% en 10% op het toegekende
Buigbudget voor de helft gecompenseerd kunnen worden. Het tekort dat meer dan 10% van het toegekende Buigbudget
bedraagt wordt bij toekenning volledig gecompenseerd.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een aanvullende uitkering in het kader van de vangnetregeling 2015 gelden de
volgende voorwaarden:
1. De aanvraag van het college dient uiterlijk 15 augustus 2016 ingediend te zijn bij de Toetsingscommissie;
2. Bij het verzoek dienen de volgende documenten toegevoegd te zijn:
a. Een globale analyse van de (mogelijke) oorzaken en de omvang van het tekort, aangevuld met een
prognose voor de komende jaren;
b. Een document waarmee het college de raad heeft geïnformeerd over de analyse en maatregelen die
worden genomen en/of overwogen om tot een reductie van het tekort te komen;
c. Een document waaruit de opvattingen van de gemeenteraad over de analyse en de voorstellen van
het college blijken; en
d. een overzicht van wat de gemeente feitelijk heeft gedaan om het tekort het hoofd te bieden en de
effecten van de genomen maatregelen.
Hoewel de gemeente dus pas voor 15 augustus 2016 een aanvraag hoeft in te dienen, dient deze al in 2015 voorbereid
te worden. Het is namelijk noodzakelijk dat in 2015 de globale analyse en het plan met maatregelen zijn opgesteld en
afgestemd met de gemeenteraad. De daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen mag in de eerste helft van 2016
plaatsvinden.

Verwacht tekort Velsen
Budget Participatiewet
Eigen risico gemeente (5%)
Totaal budget en eigen risico

€16.352.584
€ 817.629
€17.170.213

Begrote netto lasten (artikel 69 Pwet/uitgaven + terugvorderingen) over 2015

€17.343.186

Hoogte vangnetregeling
Hoogte eventuele compensatie (50% van €172.973)

€
€

Hoe is dit tekort ontstaan

172.973
86.486,50

