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Onderwerp : Verdeling BUIG- budget

Beste meneer, mevrouw,

Begin oktober 2018 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.

Definitieve verdeling 2O18
Een daling van het aantal bijstandsgerechtigden in 2018 heeft ertoe geleid dat het BUIG
budget voor 2018 toereikend zal zijn. Het BUlG-budget is al een aantal jaar op rij
onvoldoende geweest om de uitkeringen voor inwoners van Weert te kunnen betalen.
Mede daarom is besloten om een aantal extra maatregelen te nemen om de uitgaven
meer in evenwicht te brengen met het beschikbare BUlG-budget. Door inzet van deze
maatregelen, die de instroom in een bijstandsuitkering moet verkleinen en de uitstroom
moet bevorderen, is inmiddels een duidelijke daling van het aantal bijstandsuitkeringen
ingezet. Aan de andere kant trekt de economie ook steeds meer aan, waardoor de
werkgelegenheid ook weer gestaag groeit. Een overzicht van deze daling is als bijlage
toegevoegd. De raming voor de kosten van bijstandsuitkeringen 2018 is in de
tussenrapportages 2018 neerwaarts bijgesteld als gevolg van de daling van de
bijstandsuitkeringen. Op basis van de definitieve budgetverdeling 2018 wordt een
aanvullend voordeel ten opzichte van de begrotingsbedragen gerealiseerd van € 400.000,-
in 2018.

Voorlopige verdeling 2O19
De verwachting was dat de verdeelsleutel geen grote verschillen liet zien gelet op de
ontwikkeling van de verdeelsleutel van de laatste 2 jaar die steeds dichtertegen de
feitelijke kosten zat. Toch heeft er landelijk een zeer forse verschuiving in de
verdeelsleutel plaatsgevonden.

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 2019.
Begroot budget BUIG 2019 €13.404.800,-
Voorlopig budget BUIG 2019 €L3.079.766,-
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De vermindering van de bijdrage heeft te maken met een aanpassing in de objectieve
verdeelsleutel die het Rijk met de bemiddelbaarheid op full- of parttime banen van
bijstandsgerechtigden 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 specifieke kenmerken. Dit levert een
verschuiving op van budget van kleine(re) naar grote gemeenten.

Als gemeente hebben we de uitgaven voor de bijstandsuitkeringen in 2019 scherp begroot
op basis van de kengetallen van medio 2018 (tijdstip opstellen begroting 2019). Dit heeft
ertoe geleid dat het begroot bedrag 2019 €250.000 lager is ten opzichte van 2018
inclusief bijstellingen tweede tussenrapportage 2018.

Vanwege een te verwachte uitstroom in 2019 van een aantal (28) pensioengerechtigden
en de huidige ¡ngezette maatregelen is de verwachting dat de daling van het aantal
bijstandsgerechtigden zich zal voortzetten en het BUlG-budget in 2019 toereikend zal zijn.
Hierdoor kunnen de lagere inkomsten van €385.000 opgevangen worden. Onze ambitie is
dan ook om de daling van het aantal bijstandsgerechtigden in 2019 nog verder voort te
zetten. Mochten er door externe factoren zoals economische ontwikkelingen en een
toename van het aantal aanvragen een tekort dreigen te ontstaan dan zullen wij uw Raad
hierover informeren (bij een eerste of tweede tussenrapportage).

Tot slot
Met dit overzicht bent u ¡n staat om een 'vinger aan de pols'te houden ten aanzien van de
ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in relatie tot het BUlG-budget.

M lijke groet,

de secretaris,

B. BrinkmanSA.A.
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> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert
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Datum 1 oktober 2018
Betreft Gebundelde uitkering definitief 2018

Geacht college,

Het Rijk kent u met deze beschikking een specifieke uitkering toe. specifieke
uitkeringen zijn middelen uit's Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt.

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

D¡rectie Part¡c¡pat¡e en
Decentrale Voorzieningen
Afdeling Part¡cípat¡e en
Financiële Stur¡ng

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Parnassusplein 5

r 070 333 44 44
F 070 333 40 33
www.r¡jksoverhe¡d. nl

Onze referentie
2018-0000155171
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De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Weert

1 oktober 2018

BETROKKEN PARTIJEN

REGELING
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Specifieke uitkering

Gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ en
loonkostensu bsid ies
- Definìtief budget.

SZW G2

€ 13.805.760

20 18

OMSCHRIJVING REGELIN

,ì å '1; ; :, !j ;..::. 1.¡ il. :: y :: i.i :j. a li ;- ¿.: å{ i lÌ {i
Artikel 69 jo. artikel 71 van de Participatiewet en artikel 6, lid 5 Besluit pw
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Het toekennen van bijstand /uitkering aan degene die hier te lande niet over de
middelen beschikt om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het
bestaan alsmede het verstrekken van subsidie aan een werkgever met iemand in

dienst die onvoldoende arbeidsvermogen heeft om zelfstandig het wettelijk
minimumloon te verdienen.

A¡..¿,iËMfËt'¡
- Betaalbaarstelling geschiedt in maandelijkse pofties.
- U ontvangt iedere maand, op of omstreeks de vijftiende dag, 8o/o van de voor

het betreffende jaar vastgestelde budget. Alleen in mei heeft u, vanwege de
uit te keren vakantietoelagen, l2o/o van het (voorlopig) toegekende budget
ontvangen.

- Betalingen worden overgemaakt naar IBAN NL13 BNGH 0285 0093 03

våRt?Êx ñn TN{; *t-¡ &.11FlSË PÂ!I ßUå}üt'r'
- Het definitief voor u vastgestelde budget voor 2018 kan afwijken van het

budget dat u voorlopig is toegekend.
- Indien hiervan sprake is zal de aanpass¡ng van het budget in gelijke delen

worden verrekend of nabetaald met de voor 2018 resterende
maandbetalingen.

í [R 1",ttVc.} Ëi l]É R; ¡\i{i BË å".Lå ll
Terugvordering van de toegekende specifieke uitkering is niet van toepassing met
betrekking tot het budget als bedoeld in artikel van de Participatiewet.

åÂN PÅSSl l"¡*i l.J I T¡(Ë fl¡ Nç;
In artikel 71 van de Participatiewet is geregeld dat:
- het totale bedrag dat beschikbaar ís voor verdeling onder gemeenten (het

zogeheten macrobudget) in het jaar waarop het betrekking heeft bij of
krachtens de wet wordt aangepast op basis van nieuwe ramingsgegevens;

- indien het totale bedrag wordt herzien, stelt de minister van SZW de
bedragen voor de afzonderlijke gemeenten vast, binnen een periode van vier
weken.

Zie ook de toelichting

Dircct¡e Participatle en
Decentrale voorz¡eningen
Afdcling Participat¡e en
Flnanclële 9turing

Datum
1 oktober 2018

Onze referent¡e
2018-0000 155 17 1

WIJZE VAN BETALING

GENERIEKE WETGEVING

SPECIFIEKE WETGEVING
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CORRESPONDENTIE

Inhoudelijke vragen over wet- en regelgeving kunt u stellen via het
contactformulier op Rijksoverheid.nl
( https : //www. rij ksoverheid. nl/contact/contactformu I ier).

Voor vragen over de verantwoordingsprocedure kunt u contact opnemen via
postbusiþr@minbzk.nl

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
namens deze,

mr. C. Brónda MPA
Directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking schriftelijk
bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking
betrokken ¡s. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze
beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, t.a.v. de Directie Wetgevlng, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden,
Bureau Ondersteuning Bezwaar en Beroep, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de
reden(en) waarom de beschikking n¡et juist wordt gevonden. Verzocht wordt bij het
bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en eventuele andere op de zaak betrekking
hebbende stukken te voegen. Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op,
Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. Dan moet het bezwaarschrift in
pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze bijlage moet een ingescande
"natte" handtekening bevatten. H¡ermee wordt bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand
moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat (b¡j
voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage moet gezonden worden naar: wbia-
bezwaren-bo-t2@minszw.nl.

Dircct¡e Part¡cipatie en
Decentrale Voorzieníngen
Afdeling Partic¡patie en
Financiële Sturing

Datum
I oktober 2018

Onze referentie
2018-0000155 1 7r

BEKRACHTIGING

BEZWAARMOGELIJKHEID
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1. VOORLOPIG VASTGESTELD BUDGET VOOR 201A

TOELICHTING

Met mijn beschikking van 11 oktober 2017 (referentie 2017-0000138430) heb ik
u de uitkering voorlopig verleend voor het jaar 2018 op grond van de bepaling in
artikel 69 van de Participatiewet (Pw), betreffende de gebundelde uitkering,

In het kader van artikel 71, eerste lid, van de Pw, is het totale bedrag dat
beschikbaar is voor de uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de Pw,

aangepast.

Het totaal beschikbare bedrag voor de gebundelde uitkering komt voor 2018 uit
op € 6.216 miljoen. De opbouw van het definitieve macrobudget is in tabel 1

weergegeven.

u 18 en euro's )

* Hiervan wordt € 137,9 miljoen gebruikt voor de in 2018 uit te keren

vangnetuitkeringen over het jaar 2016

De raming van het macrobudget is met € 298 miljoen gestegen ten opzichte van
het voorlopig macrobudget 2018. Meer informatie over de ontwikkeling van het
macrobudget van de gebundelde uitkering in 2018 vindt u via
www. rijksoverheid. nl.

Bij de voorlopige verlening van de budgetten was een bedrag uitgenomen als
reservering voor de betaling van vangnetuitkeringen in 2016 van € 138,0 miljoen
Op basis van de feitelijk uit te betalen vangnetuitkeringen in 2016 is dit bedrag
bijgesteld naar € 137,9 miljoen.

De relatieve verdeling van het macrobudget tussen gemeenten wordt in
september van het voorgaande jaar (bij de berekening van de voorlopige
budgetten) in principe definitief vastgelegd. Slechts indien onverhoopt sprake
blijkt van een - in strijd met de regelgeving - onjuiste toepassing van de
verdelingssystematiek kan de verdeling nog worden aangepast.

2. AANPASSING MACROBUDGET

Deelbudoet Bedrao
5774,2
377,6

31 ,7
32.5

Pw
IOAW
TOAZ
Bbz 2004 ( levensonderhoud sta rtende zelfstand iqen )

6.216,(}*Totaal



Gemeentespecifieke bij lage

Berekeni ebundelde uit

Voorlopig macrobudget (na vangnetuitname)
Definitief macrobudget (na vangnetuitname)
Voorlopige uitkering

€ 5.780.189.261
€ 6.078.7t7.024
€ 13.129.051

A
B

c

DefÍnitieve gebundelde uitkering 20 t8

(eventueel) ontvangen voorschot 2016
Te verrekenen voorschot

C 7Z.805.760 D=(BlA)xC

€
€

337.490
42.t86

E

F=E/8

Definitief budget gebundelde uitkering 2018 € t3.763.574 D.F
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