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Onderwerp

Verdeling bijstandsbudgetten 2079 en 2O2O

Voorstel

In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de verdeling van de
bijstandsbudgetten (BUlG-budget) 2019 en 2020.

Inleiding
Het BUIG-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.

Op basis van de recent gepubliceerde definitieve verdeling blijkt dat Weert circa € 114.OOO
meer ontvangt dan in de nadere voorlopige verdeling was toegezegd. Het aantal
bijstandsgerechtigden is in de loop van 2019 fors afgenomen. In de eerste helft van 2019
nam het aantal bijstandsgerechtigden toe tot 924. Op dit moment staat het aantal op 878
bijstandsgerechtigden. Toch is het BUIG-budget 2019 onvoldoende om de uitkeringen voor
inwoners van Weert te kunnen betalen.

Voor 2020 is de voorlopige verdeling geraamd op €. 12.546.703. In de begroting 2020 is
rekening gehouden met € 12.592.700. De neerwaartse bijstelling met € 45.997 wordt in
de le tussenrapportage 2020 venryerkt.

Beoogd effect/doel
Het periodiek informeren over de ontwikkelingen van het aantal bijstandsgerechtigden en
een financiële prognose.
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Kanttekeningen en rlslco's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

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

Com mu n icatic/ participatie
Via bijgevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad informeren

Overleg gevoerd met

Intern:
-Nancy Peeters, afdelin gshoofd WIZ
-Patricia Vos, financieel adviseur

Extern:
Niet
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