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1 Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten 

DATUM  27 november 2017 
AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  Zienswijze uitgangspunten en kaders begroting WerkSaam 2019 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 
PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Inkomensvoorzieningen 
ZAAKNUMMER  ZK17003683 

AANLEIDING  WerkSaam heeft de uitgangspunten en kaders voor de begroting 2019 geformuleerd en 

biedt de deelnemende gemeenten de mogelijkheid hierover een zienswijze af te geven. 

KADER  Participatiewet, Wet gemeenschappelijke regelingen, besluit Begroting en verantwoording, 

Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland. 

WIJ STELLEN VOOR  Een positieve zienswijze af te geven op de uitgangspunten en kaders voor de begroting 

2019 van WerkSaam Westfriesland.  

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Door de gemeenteraden in de gelegenheid te stellen een zienswijze af te geven, wordt 

draagvlak en eensgezindheid beoogd voor de op te stellen begroting WerkSaam 

Westfriesland 2019.  

ONDERBOUWING  De inhoudelijke uitgangspunten voor de begroting 2019 zijn vergelijkbaar met vorig jaar. 

De begroting wordt in dezelfde 4 programma’s ingedeeld. Bij de uitgangspunten wordt 

meerjarig (tot en met 2019) een onttrekking geraamd aan de reserve ‘in mindering op 
bijdrage gemeenten’. Door deze onttrekking worden schommelingen opgevangen en 
blijven de gemeentelijke bijdragen op een nagenoeg gelijk niveau (behoudens loon- en 

prijscompensatie en wijzigingen die veroorzaakt worden door de verdeelsleutel).  

 

Geadviseerd wordt akkoord te gaan met de inhoud van de uitgangspunten / kaders 

begroting 2019 WerkSaam Westfriesland en om die reden een positieve zienswijze af te 

geven.  

 

KANTTEKENINGEN  Gemeenten ontvangen een gebundelde uitkering (BUIG-budget1) om daarmee de 

uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren. Dit budget wordt 

overgeheveld aan WerkSaam voor de uitvoering. Bijstandverlening op grond van de 

Participatiewet betreft een openeinde regeling. Dit betekent dat, ondanks duidelijke 

uitgangspunten en kaders, maatschappelijke ontwikkelingen kunnen zorgen voor grotere 

instroom en/of lagere uitstroom en daarmee voor stijgende kosten.  
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De Kaderbrief wordt ter vaststelling geagendeerd in de vergadering van het algemeen 

bestuur van 14 december 2017.  

 

Datum college: 7-11-2017 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

Ook het gehanteerde verdeelmodel voor het BUIG-budget vanuit het Rijk zorgt bij sommige 

gemeenten voor tekorten. Ook in Koggenland is dit het geval. Gemeenten die tekorten 

hebben op hun BUIG-budget dienen deze tekorten in beginsel op te vangen uit eigen 

middelen. Voor Koggenland betekent dit grofweg 10% van het jaarlijkse budget. Onder 

voorwaarden kan zoals u bekend een beroep worden gedaan op een aanvullend budget 

vanuit het Rijk, de zogenaamde ‘vangnetuitkering’. Hierover wordt uw raad te zijner tijd 

geïnformeerd.  

FINANCIËN  Het gaat hier om de kaders en uitgangspunten voor de begroting 2019 van WerkSaam 

Westfriesland. Bij de totstandkoming van de begroting 2019 van gemeente Koggenland 

zullen deze kaders en uitgangspunten meegenomen worden. 

COMMUNICATIE  WerkSaam wordt uiterlijk 1 december 2017 schriftelijk op de hoogte gesteld van de 

besluitvorming in de gemeenteraad.  
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