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DATUM  20 juni 2022 

ONDERWERP  RV Vangnetuitkering Participatiewet 2021                              

PORTEFEUILLEHOUDER  M. van Kampen 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Inkomensvoorzieningen 

ZAAKNUMMER  ZK22001088 

DOCUMENTNUMMER  22.0002084 

AANLEIDING  Met de komst van de Participatiewet (PW) is er een nieuw verdeelmodel gekomen voor het 

inkomensdeel Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG-budget). 

Hoewel dit verdeelmodel moet zorgen voor een betere verdeling van de middelen over de 

gemeenten, kampen veel gemeenten met een tekort op hun bijstandsbudget. Ter 

compensatie van meerjarige tekorten groter dan 7,5% van het BUIG-budget voorziet de PW 

in een vangnetuitkering. Voor 2021 is er sprake van een tekort op het BUIG-budget 

waardoor we in aanmerking komen voor een uitkering uit de vangnetregeling. Voorwaarde 

voor de aanvraag is dat uw raad instemt met de verklaring van het college dat het tekort 

op de BUIG en de getroffen maatregelen om tot een tekortreductie te komen, juist is. 

KADER  Participatiewet, artikel 69. 

Participatiewet, artikel 74. 

Besluit Participatiewet artikel 10 lid 1, sub d. 

WIJ STELLEN VOOR  In te stemmen met de juistheid van de verklaring van het college over het tekort BUIG en 

de genomen maatregelen in 2021.                                                                       

                                                                                                                          

BEOOGD RESULTAAT  Als u instemt met de verklaring van het college kunnen we voor 2021 gebruik maken van 

de vangnetuitkering Participatiewet om het tekort op het BUIG-budget deels te 

compenseren. 

                                                                                                                      

ONDERBOUWING  Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering PW is dat uw raad 

wordt geïnformeerd over de maatregelen die zijn genomen, dan wel worden overwogen 

om tot een tekortreductie te komen. Via instemming moet uw raad bevestigen dat de 

verklaring van het college over het tekort BUIG en de getroffen maatregelen om tot een 

tekortreductie te komen, juist is. Het gaat hierbij enkel om de juistheid van de verklaring en 

niet om de inhoudelijke keuze voor bepaalde instrumenten. 

 

Om over 2021 in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering moet worden voldaan aan 

de volgende financiële en procedurele voorwaarden: 

 

a. over 2021 moet sprake zijn van een tekort dat meer bedraagt dan 7,5% van de 

definitief over dat jaar toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 

Participatiewet; 
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b. over 2019, 2020 en 2021 moet sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer 

bedraagt dan 7,5%, berekend over alleen de definitief over 2021 toegekende 

gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet; 

c. het college moet in 2022 tijdig een verzoek indienen volgens het daartoe 

vastgestelde aanvraagformulier; 

d. bij het indienen van het verzoek moet het college verklaren dat het maatregelen 

heeft getroffen om tot tekortreductie te komen. Deze verklaring moet de 

instemming hebben van de gemeenteraad. Ook moet deze verklaring worden 

toegelicht, zoals gevraagd in het aanvraagformulier (op het formulier de 

onderdelen A, B en C). 

e. bij een aanhoudend tekort – dit betekent dat uw gemeente over 2019 en/of 2020 

een vangnetuitkering is verleend – moet het college verklaren dat (aanvullende) 

interne en externe maatregelen zijn getroffen om tot verdere tekortreductie te 

komen. 

 

De analyse over het tekort BUIG en de genomen in- en externe maatregelen, is opgesteld 

door WerkSaam Westfriesland, zie hiervoor bijlage 1: Aanvraagformulier VU 2021 

Uitgebreid verzoek gemeente Koggenland. WerkSaam voert de Participatiewet voor onze 

gemeente uit.  

KANTTEKENINGEN  De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeelt de ingediende aanvraag en 

beslist daarmee over het al dan niet toekennen van de vangnetuitkering. Eerder jaren is de 

aanvraag steeds gehonoreerd. 

FINANCIËN  Op basis van de analyse verwachten we een tekort van  € 220.507 . Dit is 8,08%  van het 

BUIG-budget. De verwachting is dat we hiervan een bedrag van € 7.971 terug ontvangen 

vanuit de vangnetuitkering.  Voor de gehele berekening verwijzen wij u naar bijlage 2:  

Resultaat berekening VU 2021 gemeente Koggenland.  

DUURZAAMHEID  n.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Wanneer uw raad niet instemt met de verklaring van het college kan geen beroep worden 

gedaan op de Vangnetuitkering waardoor het tekort op het BUIG-budget geheel voor 

eigen rekening van de gemeente komt. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Geen directe relatie. Dit betreft puur een instemming met de verklaring van het college 

over de maatregelen die zijn genomen om het tekort op de participatieweg te reduceren. 

De relatie met het Pact komt wel terug in maatregelen, namelijk het verbeteren van de 

samenwerking overheid, arbeidsmarkt, onderwijs, een van de thema’s uit het Pact. 

COMMUNICATIE  n.v.t. 

VERVOLG  Nadat uw raad heeft ingestemd met het voorstel zal de aanvraag voor vangnetuitkering 

over 2021 worden ingediend. De aanvraag moet uiterlijk op 15 augustus 2022 zijn 

ontvangen door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. 
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Datum college: 24 mei 2022 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

BIJLAGEN  1. Aanvraagformulier VU 2021 Uitgebreid verzoek gemeente Koggenland 

2. Resultaat berekening VU 2021 gemeente Koggenland 

 


