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Een oordeel vormen over de vangnetregeling bijstandsbudget 2015
Ieder kalenderjaar ontvangt de gemeente een uitkering uit het Fonds
werk en inkomen: het inkomensdeel of wel BUIG-budget. Het BUIGbudget is een ongeoormerkt bedrag, waarvan de kosten van algemene
bijstand en de kosten van de loonkostensubsidies, betaald moeten
worden. Wanneer een gemeente een tekort heeft op het BUIG budget
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
aanvullend budget, de incidenteel aanvullende uitkering. Vanaf 2015 is
dit aanvullende budget vervangen door een tijdelijke vangnetregeling.
Onderdeel van de invoering van de Participatiewet is namelijk het
nieuwe verdeelmodel. Dit moet zorgen voor een betere verdeling van de
middelen over de gemeenten en een adequate prikkelwerking.
Voor de gemeente Velsen wordt een tekort op het BUIG-budget
verwacht. Om bij het rijk aanspraak te kunnen maken op een
aanvullende uitkering dient het college een analyse van het tekort en
maatregelen ter bestrijding van het tekort aan de raad voor te leggen.
 Fractiewoordvoerders spreken zich uit over het raadsvoorstel en
concept raadsbesluit, mogelijk met politieke vragen aan andere
fracties.
 Ruimte voor de woordvoerders voor debat onderling over de
geuite meningen (aanleiding kan ook een politieke vraag zijn) .
 Portefeuillehouder krijgt de mogelijkheid te reageren op geuite
meningen en vragen, mogelijk toezeggingen.
 Fractiewoordvoerders krijgen de gelegenheid om aan te geven of
de bijdrage leidt tot amendementen / aanpassingen op het
concept raadsbesluit, of moties om een uitspraak van de raad
vast te leggen.
 Voorzitter concludeert namens de aanwezigen of het
raadsvoorstel en concept raadsbesluit voldoende is behandeld en
naar de raad kan, zo ja of het een hamerstuk (stemverklaring van
30 of 60 sec) of een debatstuk is.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
Besluitrijp als hamerstuk (stemverklaring van 30 of 60 sec) of als
debatstuk.
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