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Aanvraag Vangnetuitkering 2018

Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de verklaring van het college, waarin het college aangeeft dat er maatregelen 
zijn getroffen om het tekort op het BUIG-budget te reduceren.

Inhoud
Inleiding
Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en 
loonkostensubsidies. Dit budget wordt ook wel het BUIG-budget genoemd. Gemeenten die een tekort 
hebben op dit budget, kunnen in aanmerking komen voor een vangnetuitkering. In onze gemeente is 
er sprake van een tekort in 2018, waardoor we een Vangnetuitkering kunnen aanvragen. Dit geldt ook 
voor andere gemeenten in de Drechtsteden.

Hoewel de uitvoering van de Participatiewet is gedelegeerd aan de gemeenschappelijke regeling 
Drechtsteden, moet een Vangnetuitkering lokaal worden aangevraagd. Het college besluit om een 
Vangnetuitkering aan te vragen en verklaart dat er maatregelen zijn getroffen om het tekort te 
reduceren. Deze verklaring is voorbereid door de Sociale Dienst Drechtsteden. De gemeenteraad 
wordt gevraagd om in te stemmen met de verklaring. Met deze instemming bevestigt de 
gemeenteraad dat het college inzicht geeft in de getroffen maatregelen. De instemming heeft dus 
geen betrekking op het inhoudelijk oordeel over de maatregelen.  

Beoogd effect
Als gevolg van het tekort op het BUIG-budget in 2018 wordt een aanvraag gedaan voor een 
Vangnetuitkering. Het gaat om een tekort van € 200.060,-. 

Er zijn twee soorten aanvragen:

1. Een basisverzoek: indien er in 2016 en 2017 geen Vangnetuikering aan de gemeente is verleend.
2. Een uitgebreid verzoek: indien er in 2016 en/of 2017 wel een Vangnetuitwerking is verleend. 

In het geval van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is de tweede aanvraag van toepassing. 
Hiermee beogen we een tegemoetkoming te ontvangen in de vorm van een Vangnetuitkering.

Argumenten
1.1 Instemming van de gemeenteraad op de verklaring is nodig om een Vangnetuitkering aan te 
vragen
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Een voorwaarde om een Vangnetuitkering aan te vragen, is dat de gemeenteraad instemt met de 
verklaring. In deze verklaring is aangegeven welke maatregelen zijn getroffen om het tekort te 
reduceren. Door een Vangnetuitkering aan te vragen, wordt het tekort op de BUIG-gelden mogelijk 
aangevuld.

Kanttekeningen
1.1 De Vangnetuitkering wordt opgehaald door de Sociale Dienst Drechtsteden

Als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanvraag honoreert, betekent dit dat deze 
aanvulling wordt opgehaald door de Sociale Dienst Drechtsteden. Dat is conform de 
gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Door deze aanvulling daalt het regionale tekort op de 
BUIG-uitkeringen en daarmee indirecht het tekort in onze gemeente.

Financiële informatie
Het is nog niet mogelijk om een uitspraak te doen over de hoogte van de eventuele Vangnetuitkering. 
Dit is afhankelijk van de toekenning van het Rijk.

Communicatie
Zie vervolg.

Vervolg
De aanvraag wordt voor 15 augustus 2019 ingediend bij de onafhankelijke Toesingscommissie 
Vangnet Participatiewet. Deze commissie beoordeelt de aanvraag procedureel. Vervolgens adviseert 
de commissie de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het besluit van de minister wordt 
hierna gedeeld met de gemeenteraad. Dit doen we via de reguliere P&C-cyclus.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Bijlage 1. Aanvraagformulier Vangnetuitkering 2018 Hardinxveld-Giessendam.pdf 


