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Onderwerp
Voorschot 2016 gebundelde uitkering (BUIG)

Voorstel
Indienen van een aanvraag voor een voorschot 2016 gebundelde uitkering.

Inleiding
Gemeenten ontvangen voor de bekostiging van bijstandsuitkeringen en de
verstrekking van loonkostensubsidies jaarlijks een budget op grond van artikel 69
van de Participatiewet (gebundelde uitkering). Het landelijk beschikbare
budget, het macrobudget, is toereikend voor de geraamde kosten van alle
gemeenten samen. Bij de raming van het macrobudget wordt rekening gehouden
met de realisaties van gemeenten in het jaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar,
een inschatting van de effecten van de conjunctuur (hiervoor wordt de rekenregel
van het Centraal Planbureau gebruikt) en een inschatting van de effecten van
Rijksbeleid en de loon- en prijsontwikkelingen. Gemeenten zouden in de uitzonderlijke
situatie van veel hogere instroom van vergunninghouders ten opzichte van het
voorgaande jaar, de bijstandskosten voor deze nieuwkomers moeten financieren. Daarom
kunnen gemeenten, die tijdig een verzoek indienen, een voorschot krijgen op de
gebundelde uitkering. Deze voorschotten worden nadien verrekend met de gebundelde
uitkering.

Beoogd effect/doel
Financiering van de bijstandskosten van (hogere) instroom van nieuwkomers

Argumenten

1.

2.
3.

De gemeente hoeft geen of minder extra middelen aan te trekken om de hogere
bijstandskosten te fi nancieren.
Het voorschot kan op een eenvoudige manier worden aangevraagd.
De gemeente is geen rente verschuldigd over het voorschot.
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Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen Voor 2016 is er € 85 miljoen
beschikbaar als voorschot voor alle gemeenten. Het voorschot per gemeente wordt
bepaald o.b.v. het aantal gehuisveste vergunninghouders in de periode januari t/m
november 2016. Het voorschot voor 2016 wordt in periode 2018 tot en met 2025 in
gelijke delen verrekend met de gebundelde uitkering door een inhouding op de
gebundelde uitkering. Het betreft dus uitsluitend financiering, er zijn geen budgettaire
gevolgen. Er wordt een voorschot ontvangen dat later terug wordt betaald. E.e.a. wordt
budgettair neutraal in de administratie van de gemeente verwerkt.
Het wel of niet aanvragen van een voorschot voor 2016 heeft geen invloed op het recht op
of de berekening van de vangnetuitkering 2016. Evenmin heeft de verrekening in de
periode 2018 tot en met 2025 invloed op het recht op of de herekening van rle
vangnetuitkering voor die jaren.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing

Communicatie/ participatie
Het voorschot dient uiterlijk 25 november aangevraagd te worden d.m.v. een ingevuld en
door of namens het college ondertekend formulier.

overleg gevoerd met
Intern:
Kees Joosten, afdelingshoofd WIZ
Piet Wijen, beleidsadviseur financiên

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen
Aanvraagformulier voorschot 2016 gebundelde uitkering.
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Aanvraagformulier
anvraag in het kader van het voorschot op de gebundelde
uitkering, bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet, voor 20L6

inisterie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

mene gegevens aanvrager

I

Naam aanvragende temccntc

2

Naam contadpcrsoon

3

Telefoonnummcrcont¡qtpar3oon

4

E-mailadrcscont¡ctpGrioon

Weert
Joosten
5890
k

joostcn@weert.nl

Met dit formulier vraagt u een voorschot aan op de gebundelde uitkering, bedoeld in artikel 69 van de participatiewet. De
berekening van de omveng van het voorschot gebeurt door het Minister van SZW op basis van het aantal gehuisveste
vergunninghouders door uw temeente in de periode januari tot en met november 2016. Het voorschot wordt aan uw
Semeente verstrekt in 2015 en in de periode 2018 tot en met 2025 in gelijke delen verrekend met het bijstandsbudget,
bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Het aanvraagformulier dient per e-mail te worden ingediend. U vult alle vakken
digitaal in, vanaf uw computer. Vervolgens print u het document uit en legt u het voor ondertekening voor. pas na
ondertekening met de hand door of namens het college van B&W scant u het document. Tot slot mailt u het gescande
document naar verdeelmodelbiistand@minszw.nl. lndien u het formulier vóór 25 november 2016 digitaal opstuurt, geeft u
aan gebruik te willen maken van het voorschot voor 2016 en geeft u aan dat u ervan bewust bent dat het voorschot voor
2016 wordt verrekend met de gebundelde uitkering in de periode 2018 tot en met 202S.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert

verzoekt in aanmerking te

komen voor een voorschot op de gebundelde uitkering, welke verrekend zal worden met de gebundelde uitkering in de
periode 2018 tot en met 2025.

Datum

De secretaris

22.nov.2O16

De

