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Pro forma bezwaarschriften Gebundelde uitkeringen (BUIG)

Voorstel
Bezwaren aantekenen tegen beschikking Gebundelde uitkering 2015 definitief en
Gebundelde uitkering 20 16 voorlopig middels bijgevoegd bezwaarschrift .

Inleiding
Artikel 108, derde lid van de Gemeentewet bepaalt dat gemeenten voor de uitvoering van
medebewindtaken kostendekkende middelen van de Staat dienen te ontvangen. De Staat,
en als afgeleide daarvan iedere gemeente, heeft als taak burgers om burgers die daarvoor
in aanmerking komen, te voorzien van bijstand en/of een specifieke uitkering. Voor het
jaar 2015 heeft de staatssecretaris van Sociale zaken en werkgelegenheid, blijkens de
definitieve beschikking, aan de gemeente Weert een ontoereikend budget toegekend. Voor
het jaar 2OL6 zal dat, blijkens de voorlopige beschikking, eveneens het geval zijn. Een en
ander is het gevolg van het "nieuwe verdeelmodel", welk enige tijd terug met grote spoed
is ingevoerd.
Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat de deeluitkomsten van de aan de
beschikkingen ten grondslag liggende berekeningen niet de juist uitkomsten opleveren
voor de situatie van onze gemeente, gelet op en uitgaande van het nieuwe objectieve
verdeelmodel.
Vorenstaande is aanleiding om tegen zowel de definitieve beschikking voor 2015 als de
voorlopige beschikking 2016 bezwaar aan te tekenen. Echter een gedegen inhoudelijke
onderbouwing van onze bezwaarschriften vraagt om nader onderzoek en een nadere
analyse. Gelet op de beperkt beschikbare capaciteit enerzijds en het (bestuurlijke)
kerstreces anderzijds, wordt voorgesteld om voor dit moment slechts pro forma bezwaren
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aan te tekenen en de Minister van Sociale zaken en werkgelegenheid te verzoeken uw
college een ruime nadere termijn te bieden om aanvullende gronden in te dienen.

Beoogd effect/doel

1. Krijgen van meer tijd voor het onderbouwen van bijgaande bezwaarschriften;
2. Verkrijgen van aangepaste beschikkingen voor 2015 en 2016 en het op basis
daarvan ontvangen van toereikende budgetten voor het uitvoeren van de
gemeentelijke medebewindtaken op basis van de Participatiewet.

Argumenten
Niet van toepassing.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Er bestaat een kans dat het verzoek voor het verkrijgen van een ruimere termijn niet door
de Minister wordt gehonoreerd. Echter gelet op de in het bijgevoegde pro forma
bezwaarschriften aangegeven redenen voor dit verzoek, wordt in deze clernerttie
verwacht. Bovendien dient een dergelijk verzoek in beginsel te worden gehonoreerd, tenzij
er zwaarwichtige redenen zijn om een dergelijk verzoek af te wijzen.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.
Comm unicat¡e/ part¡ci

patie

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met
Intern:
Kees Joosten.

Extern:

Bijlagen
Niet openbaar:
Niet van toepassing
Ooenbaar:

1.
2.

Pro forma bezwaarschrift tegen definitieve beschikking 2015;
Pro forma bezwaarschrift tegen voorlopige beschikking 2016.

Pagina

2

