Toelichting wethouder Verkaik
De aanvraag vangnet is een lokale aangelegenheid. Voor de Participatiewet is
voor 2015 een vangnet ingericht. Dit houdt in dat gemeenten die in 2015 niet
uitkomen (of verwachten niet uit te komen) met het aan hen toegekende budget,
onder voorwaarden aanspraak kunnen maken op een compensatie van een deel
van het tekort.
De aanvraag moet door het college worden gedaan en dient uiterlijk 15 augustus
2016 ingediend te zijn bij een toetsingscommissie. Voorwaarden om deze
aanvraag in te mogen dienen zijn:
- Een globale analyse van de (mogelijke) oorzaken en de omvang van het tekort,
aangevuld met een prognose voor de komende jaren
- een document waarmee het college voor 01-01-2016 de raad heeft
geïnformeerd over de analyse en maatregelen die worden genomen en/of
overwogen om tot een reductie van het tekort te komen;
- een document waaruit de opvattingen van de gemeenteraad over de analyse
en de voorstellen van het college blijken. Ook hiervoor geldt dat de raad voor 0101-2016 dit moet hebben gedaan;
- een overzicht van wat de gemeente feitelijk heeft gedaan om het tekort het
hoofd te bieden en de effecten van de genomen maatregelen.
In het raadsvoorstel is de datum van 1 januari 2016 niet opgenomen, maar hij is
wel essentieel om te voldoen aan de voorwaarden die het Rijk stelt om aanspraak
te kunnen maken op de vangnetregeling.
Uit de praktijk blijkt dat een besluit door de raad beantwoordt aan de 4
voorwaarden hierboven, dit is de reden dat we met het raadsvoorstel komen.
De meeste gemeenten zijn dit traject ingegaan, ook al weten ze niet zeker of ze
tekort gaan komen. Ook voor ons geldt dat het definitieve budget 2015(sinds een
aantal dagen bekend) weer iets hoger is als het voorlopige budget.
Over de vraag of dit document besproken moet worden in de IJmond commissie,
het volgende:
De gemeenteraad is door hun budgetrecht de partij waarvan het Rijk vindt
dat zij het orgaan zijn die meegenomen moet worden in de aanvraag voor
de vangnetregeling;
Regionaal pakken we de reintegratie van uitkeringsgerechtigden aan,
maar het inkomensdeel resulteert bij de gemeenten. Voor intake en
handhaving staat de gemeente aan de lat, en de financiele consequenties
drukken op de begroting van Velsen en niet op die van IJmond Werkt!;
In de onderbouwing van waarom wij denken recht te hebben op de
vangnetregeling, verwijzen wij naar het instrumentarium van IJmond Werkt
waarmee we alles doen om uitstroom uit de uitkering zo hoog mogelijk te
krijgen en instroom zo laag mogelijk, we veranderen het instrumentarium
niet;
Het Rijk geeft alleen de lokale gemeenteraad een positie in de aanvraag
voor de vangnetregeling, geen gemeenschappelijke regelingen of andere
samenwerkingsverbanden.
Bovenstaande leidt bij mij tot de conclusie dat het raadsbesluit over de
Vangnetregeling, zich niet leent voor beraadslaging in de IJmond Commissie.
Buiten het feit dat het niet zo kan zijn dat raadsleden van andere gemeenten zich
gaan uitspreken over zaken in relatie tot het budgetrecht van de Velsense
raadsleden, is het ook zo dat het inkomensdeel niet regionaal is georganiseerd.
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