
                                                                        

 
Raadsvoorstel 
 
 
 
Status: Besluitvormend 
 
 
 
 
  
Agendapunt: 10 
  
Onderwerp: Voorbereiding vangnetuitkering 2017  
  
Datum:  24 oktober 2017  
  
Portefeuillehouder: drs. J.W. Uitslag en drs. R.W.J. van Leeuwen  
  
Decosnummer: 696  
  
Informant: Anneke Dollen  
 a.dollen@dalfsen.nl 
 (0529) 438958 en 06/36576687  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstel: 

1. Kennis te nemen van het voornemen voor de aanvraag vangnetuitkering 2017. 
2. In te stemmen met de notitie vangnetuitkering 2017 waarin het proces van de aanvraag wordt 

geschetst en de maatregelen staan vermeld waarmee het college beoogt het tekort op het 
BUIG budget terug te dringen.  

 
 
 



                                                                        

 
Inleiding:  
Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkering en 
loonkostensubsidies. Dit is het BUIG-budget: bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen 
gemeenten. In beginsel moet dit budget voldoende zijn om de gemeentelijke uitkeringen te kunnen 
financieren. Als het budget ontoereikend is dient de gemeente in eerste aanleg het tekort uit eigen 
middelen te financieren. Als het tekort meer is dan een bepaalde norm kan een aanvraag worden 
gedaan voor een aanvullende uitkering bij het ministerie van SZW. Dit is de vangnetuitkering. 
 
De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote(re) tekorten op het budget als 
bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Het college is voornemens  om over 2017 een beroep te 
doen op de vangnetuitkering.   
 
De voorwaarden om voor de vangnetuitkering over 2017 in aanmerking te komen zijn deels 
cijfermatig, deels procedureel en deels inhoudelijk van aard. Bijgaande notitie vangnetuitkering 2017 
gaat hier nader op in. De voorwaarden vallen uiteen in twee fases, zijnde een voorbereidingsfase (in 
2017 en 2018) en de aanvraagfase (2018). De aanvraag over 2017 moet door het college in augustus 
2018 worden ingediend. Om aan de inhoudelijke voorwaarden voor de aanvraag te voldoen, moeten 
in de periode 2017 tot augustus 2018 door het college maatregelen genomen worden om het tekort op 
het BUIG-budget te beperken (voorbereidingsfase). Om hieraan uitvoering te geven wordt aan uw 
raad voorgesteld om:    

1. Kennis te nemen van het voornemen voor de aanvraag vangnetuitkering 2017. 
2. In te stemmen met de notitie vangnetuitkering 2017 waarin het proces van de aanvraag wordt 

geschetst en de maatregelen staan vermeld waarmee het college beoogt het tekort op het 
BUIG-budget terug te dringen.  

 
In het voorjaar van 2018 wordt uw raad betrokken bij de tweede fase, zijnde de aanvraagfase voor de 
vangnetuitkering over 2017.  
 
Argumenten: 
1. Over 2017 wordt –net als in eerdere jaren- een tekort op het BUIG-budget verwacht: 
De gemeente Dalfsen heeft sinds 2013 jaarlijks een tekort op het rijksbudget. In 2015 en 2016 is een 
beroep gedaan op het vangnet. De oorzaken en omvang daarvan staan vermeld in de notitie 
vangnetuitkering 2017. De verwachting is dat ook over 2017 sprake is van een tekort dat –cijfermatig- 
in aanmerking komt voor het vangnet. In de begroting is reeds rekening gehouden met een tekort op 
het rijksbudget. Om dit tekort over 2017 te compenseren wordt door het college in augustus 2018 de 
aanvraag ingediend voor de vangnetuitkering 2017.  
 
2. Het Rijk stelt voorwaarden voor een beroep op de vangnetuitkering 2017: 
Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering dient de gemeente aan een beperkt aantal 
voorwaarden te voldoen. De voorwaarden zijn voor alle gemeenten gelijk, ongeachte gemeentegrootte 
en ongeacht of de gemeente de wet zelfstandig of in samenwerking met andere gemeenten uitvoert. 
Anders dan het tijdelijk vangnet in 2015 en 2016 is de vangnetregeling in 2017 definitief. Dit definitieve 
vangnet  is bedoeld om grote tekorten op de gebundelde uitkering, bezien in meerjarig perspectief, 
trapsgewijs te compenseren.  
 
Bijgaande notitie vangnetuitkering 2017 gaat in op de voorwaarden voor 2017, de veranderingen ten 
opzichte van 2016 en beschrijft de werkwijze om te komen tot de aanvraag vangnetuitkering over 
2017. In de notitie wordt gerefereerd aan het projectplan Re-integratie. Deze gaat mee als bijlage.   
 
3. De rol van de gemeenteraad is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren: 
Om over 2017 in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering moet worden voldaan aan zowel 
financiële, procedurele als inhoudelijke voorwaarden.  
 
Een inhoudelijke voorwaarde is dat het college in samenspraak met de gemeenteraad in 2017 en 
2018 (aanvullende) interne en externe maatregelen heeft genomen om het tekort op het BUIG-budget 
terug te dringen. Het college neemt diverse maatregelen om hieraan te voldoen. Deze maatregelen 
worden beschreven en toegelicht in bijgaande notitie. Daarin wordt verwezen naar het projectplan Re-



                                                                        

integratie, dat eveneens meegaat als bijlage. Om uitvoering te geven aan de nieuwe rol van de 
gemeenteraad, wordt uw raad nu verzocht in te stemmen met bijgaande notitie waarin de maatregelen 
die het college wil nemen, zijn vermeld. 
 
Een procedurele voorwaarde voor de vangnetuitkering 2017 is de betrokkenheid van uw raad bij de 
daadwerkelijke aanvraag in 2018.  In 2015 en 2016 moest de gemeenteraad door het college worden 
geïnformeerd over het doen van de aanvraag vangnetuitkering. Over 2017 geldt dat de gemeenteraad 
bij de aanvraag in 2018 moet bevestigen dat de verklaring van het college bij het doen van de 
aanvraag juist is. In augustus 2018 zal het college de maatregelen (als opgenomen in de notitie) als 
inhoudelijke onderbouwing toevoegen aan de aanvraag vangnetuitkering over 2017. Om uitvoering te 
geven aan de procedurele voorwaarde wordt de aanvraag vangnetuitkering 2017 in het tweede 
kwartaal van 2018 ter besluitvorming aan het college en uw raad worden voorgelegd. Uw raad wordt 
dan gevraagd te bevestigen dat de verklaring van het college bij de aanvraag, juist is.  
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Alternatieven: 
De raad kan naast of in plaats van de voorgestelde maatregelen als genoemd in bijgaande notitie 
besluiten (ook) andere maatregelen voorstellen om tot tekortreductie te komen.  
 
Duurzaamheid: 
N.v.t. 
 
Financiële dekking: 
Programma 6. In de begroting is reeds rekening gehouden met een tekort op het BUIG-budget over 
2017. De omvang van het tekort is in het voorjaar van 2018 bekend. In de begroting is reeds rekening 
gehouden met een tekort.  
 
Communicatie: 
N.v.t. 
 
Vervolg: 
In bijgaande notitie worden de maatregelen geschetst die het college neemt om aan de voorwaarden 
voor de vangnetuitkering 2017 te voldoen.  
 
In het tweede kwartaal van 2018 wordt uw instemming gevraagd op de daadwerkelijke aanvraag van 
de vangnetuitkering 2017.  
 
Bijlagen: 
- Notitie vangnetuitkering 2017  
- Projectplan re-integratie  
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017, nummer 696; 
 
overwegende dat de aanvraag vangnetuitkering 2017 een bevoegdheid van uw raad is; 
 
gelet op de voorwaarden van de vangnetuitkering 2017; 
 
gezien de notitie vangnetuitkering 2017; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 

1. Kennis te nemen van het voornemen voor de aanvraag vangnetuitkering 2017. 
2. In te stemmen met de notitie vangnetuitkering 2017 waarin het proces van de aanvraag wordt 

geschetst en de maatregelen staan vermeld waarmee het college beoogt het tekort op het 
BUIG budget terug te dringen.  

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
27 november 2017. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater 
 


