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Geachte heer van der Heiden,
Personen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te
voorzien kunnen een uitkering aanvragen op grond van de Participatiewet. De afdeling werk en
inkomen neemt de aanvragen in en beoordeelt deze op grond van wetgeving of de aanvrager in
aanmerking komt voor de uitkering. Wanneer de aanvraag wordt ingewilligd gaat de afdeling
werk en inkomen over tot betaling van de uitkering.
Het ministerie van SZW stelt jaarlijks een voorlopig budget (BUIG) beschikbaar voor het
betalen van de uitkeringen op grond van de Participatiewet. Het voorlopig budget dat
gemeente Doetinchem ontvangt, is onvoldoende om de uitkeringen mee te kunnen betalen.
De eerste prognose die mede gebaseerd is op de feitelijke betaling van de uitkeringen laat een
tekort zien ter hoogte van 2,6 miljoen. Het voorlopig budget is onvoldoende om de
uitkeringen mee te kunnen betalen.
Gemeenten kunnen onder voorwaarden gecompenseerd worden voor grote tekorten. In
voorgaande jaren kon hiervoor een incidentele of meerjarige aanvullende uitkering worden
aangevraagd. Deze regeling is sinds 2015 omgevormd tot één integraal vangnet. In dit
invoeringsjaar wordt volstaan met een eenvoudig vangnet waardoor gemeenten niet
belemmerd worden in een goede invoering van de Participatiewet.
In het verbeterplan worden maatregelen genoemd die betrekking op drie belangrijke
beleidsterreinen:
 Instroombeperking
 Uitstroombevordering
 Handhaving
De maatregelen zullen moeten leiden tot een positieve beïnvloeding van het BUIG budget.
Met dit plan wordt de gemeenteraad actief geïnformeerd over de dienstverlening van de
afdeling werk en inkomen maar wordt tegelijkertijd gevraagd haar opvattingen ten aanzien van
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de maatregelen kenbaar te maken. De opvattingen van de gemeenteraad, een document
waaruit dit blijkt, is een belangrijk onderdeel voor een eventueel (succesvol) beroep op de
vangnetregeling medio 2016.
Gelet op de procedure en agendering van het verbeterplan voor de gemeenteraad in juni van
dit jaar, vragen wij u hierbij advies uit te brengen over de in het verbeterplan genoemde
maatregelen.
Wij gaan ervan uit dat het verbeterplan ter sprake komt op uw vergadering van 21 mei
aanstaande. Uiteraard zullen wij op deze bijeenkomst aanwezig zijn voor een nadere toelichting
en het beantwoorden van vragen. Indien u voor die tijd vragen of opmerkingen heeft kunt u
contact opnemen met onze beleidsadviseurs.
Wij zien uw advies met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

F.H.T. Langeveld
wethouder

