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Verdeling BUIG-budget 2019.

Voorstel

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de nadere voorlopige verdeling
2019 van het budget "Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten"
(hierna : BUIG-budget).

Inleiding
Het BUlG-budget wordt van het Rijk ontvangen en ingezet als dekking van uitkeringslasten
voor inwoners van Weert die onvoldoende middelen hebben om (volledig) in hun eigen
levensonderhoud te voorzien. Daarnaast als subsidie aan werkgevers met iemand in dienst
die onvoldoende arbeidsvermogen heeft om zelfstandig het wettelijk minimumloon te
verdienen.

Voor het jaar 2019 is er bij de voorlopige verdeling van het BUlG-budget voor Weert
€ 385.000 minder beschikbaar gesteld ten opzichte van het in de begroting 2019
opgenomen bedrag. Deze structurele neenrraartse bijstelling is verwerkt in de 1e
tussenrapportage 20 19.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de voorlopige budgetverdeling
nader bijgesteld en hieruit blijkt dat de gemeente Weert opnieuw minder BUIG-budget
ontvangt dan de via de 1e tussenrapportage 2019 bijgestelde raming. Op basis van deze
nadere voorlopige budgetverdeling 2019 en vanwege een lichte stijging van het aantal
bijstandsgerechtigden wordt er een aanvullend structureel nadeel verwacht. Dit nadeel
wordt op basis van de meest actuele gegevens berekend en zal in de 2de
tussenrapportage 2019 en de begroting 2020 verwerkt worden.
Om de uitgaven voor bijstandsuitkeringen meer in evenwichtte brengen met het
beschikbare BUlG-budget worden er extra maatregelen ingezet om de uitstroom te
bevorderen met als doel om het aantal uitkeringsgerechtigden te doen afnemen.
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Beoogd effect/doel
Het periodiek informeren over de ontwikkelingen van het aantäl ultkerlngsgerechtigden en
een financiële prognosc.

Argumenten
Niet van toepassing

Kanttckeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financieel
Voor het jaar 2019 is er bij de voorlopige verdeling van het BUiG-budget voor Weeft
afgerond € 385.000 minder beschikbaar gesteld dan het in de begroting 2019 opgenomen
bedrag. Via de 1" tussenrapportage 2019 is de raming van het BUlG-budget structureel
naar beneden bijgesteld tot het bedrag van de voorlopige verdeling.

Inmiddels is er een nadere voorlopige verdeling 2019 gepubliceerd waaruit blijkt dat
gemeente Weert minder ontvangt ten opzichte van de voorlopige verdeling.

Begroot budget BUIG € 13.404.800
Voorlopige verdeling budget BUIG € 13.019.766
Nadere voorlopige verdeling budget BUIG € 12.592.656
De financiële gevolgen worden verwerkt in de 2ë tussenrapportage 2019 en de begroting
2020.

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

Commu n icatie/ participatie
Via bijgevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad informeren

Overleg gevoerd met
Intern:

Kees Joosten, concern-directeur
Nancy Peeters, wnd afdelingshoofd Werk, Inkomen en Zorgverlening
Patricia Vos, financieel adviseur
Ümügül Tasim, teamleider Participatie
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