
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 

 

 Doetinchem, 17 juni 2015 

 

 

Plan van aanpak budgetproblematiek werk 

en inkomen 

 

 

Voorstel: 

1. Kennisnemen van het Plan van aanpak budgetproblematiek afdeling werk en 

inkomen. 

2. De gemeenteraad maakt zijn opvattingen ten aanzien van de maatregelen 

kenbaar aan het college. 

 

Aanleiding 

Onze gemeente, specifiek de afdeling werk en inkomen, wordt geconfronteerd met een 

toename van instroom van werkzoekenden in de bijstand en een afname van uitstroom uit de 

bijstand.  

 

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid stelt jaarlijks een voorlopig budget 

(BUIG) beschikbaar voor het betalen van de uitkeringen op grond van de Participatiewet. 

Het voorlopig budget dat wij ontvangen, 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. Om met succes een beroep 

op een vangnetuitkering over 2015 te doen, dient ons college de volgende documenten aan te 

leveren:  

- 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 Wet werk en bijstand, en van de verwachte ontwikkelingen van 

dat tekort in de komende jaren;  

- een brief, of vergelijkbaar document, waarmee het college de raad heeft geïnformeerd over 

zijn analyse en de maatregelen die worden genomen dan wel worden overwogen om tot 

tekortreductie te komen;  

- een document waaruit de opvattingen van de gemeenteraad hieromtrent blijken;  

 

Kern  

De eerste prognose van de verwachtte tekorten, die mede gebaseerd is op de feitelijke 

betaling van de uitkeringen, laat eind 2015 een tekort zien ter hoogte van circa € 2,6 miljoen. 

Dit is voor een groot deel te wijten aan de beduidend hogere instroom in de bijstand. Maar 

ook de uitstroom is lager dan verwacht. 

 

Wij informeren u met het plan van aanpak. In dit plan worden maatregelen genoemd die 

betrekking op drie belangrijke beleidsterreinen: 

- instroombeperking; 

- uitstroombevordering; 

- handhaving. 
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Wij verwijzen u naar het plan van aanpak voor een overzicht van en een toelichting op de 

specifieke maatregelen. De maatregelen zullen moeten leiden tot een positieve beïnvloeding 

van de uitnutting van het BUIG-budget. 

 

Met dit plan informeren wij u over de dienstverlening van de afdeling werk en inkomen. 

Tegelijkertijd vragen wij u uw opvattingen ten aanzien van 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. 

 

Financiën 

In de financiële monitor en de voorjaarsnota zijn de prognoses beschreven. Voor 2015 

koersen wij nu, als we geen maatregelen toepassen, af op een tekort van het uitkeringsbudget 

van ongeveer 2,6 miljoen euro. 

Bij een succesvol beroep op de vangnetregeling medio 2016 verwachten wij in aanmerking te 

komen voor een compensatie ter hoogte van circa 1 miljoen euro.  

 

Communicatie 

Wij hebben de sociale raad in zijn formele adviesaanvraag gevraagd om een advies uit te 

brengen op de door ons genoemde maatregelen. De sociale raad heeft het plan in concept 

ontvangen en heeft op basis daarvan zijn advies uitgebracht.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

ing. N. van Waart,      bc. N.E. Joosten, 

secretaris        burgemeester 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Plan van aanpak 

budgetproblematiek werk en inkomen; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Kennis te nemen van het Plan van aanpak budgetproblematiek afdeling werk en inkomen. 

2. De gemeenteraad maakt zijn opvattingen ten aanzien van de maatregelen kenbaar aan het 

college. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 juni 2015, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 


