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Onderwerp
Verdeling BUlG-budgetten 2018 en 2019

Voorstel
In te stemmen met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief over de definitieve verdeling
2018 en de voorlopige verdeling 2OL9 van de bijstandsbudgetten (Bundeling van
Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten).

Inleiding
Begin oktober publiceerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de
definitieve verdeling 2018 en de voorlopige verdeling 2019 van de bijstandsbudgetten
(Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten, hierna: BUIG).

Het BUlG-budget wordt aangewend voor het verstrekken van uitkeringen aan inwoners
van Weert die onvoldoende middelen hebben om (volledig) in hun eigen levensonderhoud
te voorzien en het verstrekken van subsidie aan een werkgever met iemand in dienst die
onvoldoende arbeidsvermogen heeft om zelfstandig het wettelijk minimumloon te
verdienen.

Beoogd effect/doel
Het informeren over de ontwikkelingen van het BUlG-budget en het aantal
bijsta ndsu itkerin gsgerechtigden.

Weert,
18 oktober 2018
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Argumenten
Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Een daling van het aantal bijstandsgerechtigden in 2018 heeft ertoe geleid dat het BUIG
budget voor 2018 toereikend zal zijn.

Voor het jaar 2019 is er bij de voorlopige verdeling van het BUlG-budget voor Weert circa
€ 385.000 minder beschikbaar gesteld ten opzichte van het begroot budget van 2018. De
vermindering van de bijdrage heeft te maken met een aanpassing in de objectieve
verdeelsleutel die het Rijk gebruikt om het macro budget te verdelen. Bij deze aanpassing
wordt ervan gegaan dat grote gemeenten gemiddeld hogere bijstandslasten per uitkering
hebben. Dit laatste heeft weer te maken met de bemiddelbaarheid op full- of parttime
banen van bijstandsgerechtigden met specifieke kenmerken. Dit levert een verschuiving
op van budget van kleine(re) naar grote gemeenten.
Zoals in de bijlage weergegeven is het huidige aantal bijstandsgerechtigden 923.
Vanwege een te verwachte uitstroom van een aantal (28) pensioengerechtigden en de
huidige ingezette maatregelen, die de instroom in een bijstandsuitkering moet verkleinen
en de uitstroom moet bevorderen, is de verwachting dat de daling zich zal voortzetten in
2019 en het BUlG-budget in 2019 ook toereikend zal zijn. Mochten er door externe
factoren zoals economische ontwikkelingen en een toename van het aantal aanvragen
een tekort dreigen te ontstaan dan zullen wij de Raad hierover informeren (bij een eerste

of tweede rapportage).

Uitvoering/evaluatie
De Raad zal worden geïnformeerd over het aantal bijstandsgerechtigden en de financiële
consequenties.
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