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Voorstel:
 In te stemmen met de analyse over de oorzaken en de omvang van het te verwachten tekort
op het rijksbudget voor de uitvoering van de Participatiewet.
 In te stemmen met de maatregelen die het college heeft genomen en gaat nemen om het
tekort zo klein mogelijk te houden.
 De bijgevoegde notitie Vangnetuitkering Participatiewet 2016 vast te stellen.

Inleiding:
Gemeenten ontvangen een budget om de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te
financieren. Als het budget niet toereikend is dient de gemeente uit eigen middelen het tekort bij te
passen. Wel is een tekort aan een grens gebonden. Een tekort is nooit hoger dan 10% van het
budget. Voor het resterende deel van het tekort kan de gemeente een uitkering aanvragen bij het
ministerie van SZW. Dit wordt de vangnetuitkering Participatiewet genoemd.
Om aanspraak te kunnen maken op een vangnetuitkering dient de gemeente aan een beperkt aantal
voorwaarden te voldoen. In dit verband zijn de belangrijkste voorwaarden:
a. het maken van een globale analyse van de mogelijke oorzaak en de omvang van het tekort, mede
in het kader van de inwerkingtreding van de Participatiewet en de eerdere financiële resultaten van de
uitvoering van de WWB, en van de verwachte ontwikkelingen van dat tekort in de komende jaren;
b. het opstellen van een brief, of vergelijkbaar document, waarmee het college de raad in 2016 heeft
geïnformeerd over zijn analyse en de maatregelen die worden genomen dan wel worden overwogen
om tot tekortreductie te komen;
c. een document waaruit de opvattingen van de gemeenteraad hieromtrent blijken;
d. een overzicht wat de gemeente in 2016 feitelijk heeft gedaan om het tekort het hoofd te bieden en
hoe zij het effect daarvan kwalificeert.
Argumenten:
Zoals beschreven bij onderdeel c.) is een zienswijze van de gemeenteraad een onderdeel van de
procedure. Bij de aanvraag om een vangnetuitkering (die pas volgend jaar wordt gedaan) dient een
document bijgevoegd te worden waarin kan worden aangetoond dat het onderwerp in de
gemeenteraad is behandeld en wat de opvatting van de raad is.
Kanttekeningen
Een analyse van de omvang en oorzaken van het tekort is moeilijk te geven. Het tekort wordt
veroorzaakt doordat het rijksbudget lager is dan de uitgaven van de gemeente. De hoogte van het
rijksbudget is echter nauwelijks te verklaren. Het macro-budget en de verdeelsystematiek zijn
theoretische modellen. De verdeling geschiedt op basis van ongeveer 15 variabelen, zoals
demografische gegeven, en sociale en economische gegevens. Deze verdeelsystematiek levert voor
Dalfsen een budget op dat onvoldoende is voor de financiering van de uitkering. Blijkbaar had Dalfsen
volgens dit model minder bijstandsuitgaven moeten hebben.
Het verschil tussen het rijksbudget en de geschatte netto-bijstandsuitgaven is € 339.915,-. Dit bedrag
correspondeert met ongeveer 27 uitkeringen. Dus om in 2016 uit te komen met het rijksbudget hadden
we 27 uitkeringen minder moeten hebben.
Alternatieven:
De gemeente heeft mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het bijstandsvolume en de uitgaven.
Het recht op een uitkering en de hoogte zijn wettelijk vastgelegd. De mogelijkheden voor een
gemeente liggen in hoofdzaak bij de handhaving en bij de re-integratie.
Duurzaamheid:
NVT
Financiële dekking:
Het onderwerp valt binnen het programma sociaal domein. In de begroting was al rekening gehouden
met een tekort en de mogelijkheid van een aanvullende uitkering van het Rijk. Dit vormt echter nog
wel een risico, omdat er geen garantie is dat de aanvraag wordt gehonoreerd.
Communicatie:
De communicatie is voornamelijk intern.
Vervolg:
De documenten moeten volgend jaar worden meegenomen bij de aanvraag om de vangnetuitkering
bij het ministerie van SZW.

Bijlagen:
1. Notitie Vangnetuitkering Participatiewet 2016
2. Beleidsplan Participatiewet 2015-2016

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016, nummer 514;
overwegende dat;
het wenselijk is dat de gemeenteraad zijn opvattingen kenbaar maakt over de analyse van het tekort
op het rijksbudget Participatiebudget en de maatregelen die worden genomen om dit tekort te
reduceren.
gelet op;
de voorwaarde voor het aanvragen van een Vangnetuitkering Participatiewet 2016, waarin een
analyse van het tekort op het Participatiebudget en het bijbehorend pakket aan maatregelen wordt
voorgelegd aan de raad, opdat de raad zijn zienswijze hier op kan geven.

besluit:

1. In te stemmen met de analyse over de oorzaken en de omvang van het te verwachten tekort
op het rijksbudget voor de uitvoering van de Participatiewet.
2. In te stemmen met de maatregelen die het college heeft genomen en gaat nemen om het
tekort zo klein mogelijk te houden.
3. De bijgevoegde notitie Vangnetuitkering Participatiewet 2016 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
28 november 2016.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

