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Onderwerp: BUIG-budget 2019

Beste meneer, mevrouw,

De afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening van de gemeente Weert verstrekt
uitkeringen aan inwoners van Weert die onvoldoende middelen hebben om (volledig) in
hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dit gebeurt op grond van de Participatiewet.
Ter dekking van deze lasten krijgt de gemeente van het Rijk het budget'Bundeling van
Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten' (hierna: BUIG-budget).

In deze brief informeren wij u over de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden
in relatie tot het BUlG-budget.

(Nadere) voorlopige verdeling 2O19
Voor het jaar 2019 is er bij de voorlopige verdeling van het BUlG-budget voor Weert
afgerond € 385.000 minder beschikbaargesteld dan het in de begroting 2019 opgenomen
bedrag.

Via de le 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. Reden voor
deze verlaging is een landelijke daling van het aantal uitkeringen dan vorig jaar geraamd.

Begroot budget BUIG € 13.404.800
Voorlopige verdeling budget BUIG € 13.019.766
Nadere voorlopige verdeling budget BUIG € 12.592.656

In de eerste helft van 2019 zien we een lichte stijging van het aantal
bijstandsgerechtigden. In combinatie met de nadere voorlopige budgetverdeling 2019
wordt er een 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 evenwicht te brengen met het
beschikbare BUlG-budget worden er extra maatregelen ingezet. Er wordt nog meer
ingezet op re-integratie van jongeren Daarnaast zijn de afspraken met Werk.Kom
aangescherpt om de uitstroom van bijstandsgerechtigden te bevorderen met als doel om
het aantal uitkeringsgerechtigden te doen afnemen.

Definitieve verdeling 2018
Het BUlG-budget is een aantal jaar op rij onvoldoende geweest om de uitkeringen voor
inwoners van Weert te kunnen betalen. Een daling van het aantal bijstandsgerechtigden in
2018 heeft eftoe geleid dat het BUlG-budget voor 2018 wel toereikend was. Op basis van
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de definitieve budgetverdeling 2018 is er een aanvullend voordeel ten opzichte van de
begrotingsbedragen gerealiseerd van afgerond € 400.000,- in 2018. De feitelijke uitgaven
voor uitkeringen aan bijstandsgerechtigden waren in 2018 € 810.000,- lager dan het
ontvangen BUIG-budget van hct Rijk.

Met vriendelijke groeten,
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