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Onderwerp: Verdeling bijstandsbudgetten 2019 en 2O2O

Geachte raadsleden,

De afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening van de gemeente Weert verstrekt
uitkeringen aan inwoners van Weeft 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).

De definitieve verdeling 2019 evenals de voorlopige verdeling 2O2O van de BUIG-
budgetten zijn recentelijk gepubliceerd. In deze brief informeren wij u hier over.

Definitieve verdeling 2019
Voor het jaar 2Ot9 is er bij een eerste voorlopige verdeling van het BUlG-budget voor
Weert€ 13.019.766 beschikbaargesteld. Bij een nadere voorlopige verdeling 2019 is deze
bijgesteld naar beneden. In de 2e tussenrapportage 2019 is deze neerwaartse bijstelling
verwerkt. Reden voor de verlaging was een landelijke daling van het aantal uitkeringen
dan vorig jaar geraamd. Op basis van de recent gepubliceerde definitieve verdeling blijkt
dat Weert circa € 114.000 meer ontvangt dan in de nadere voorlopige verdeling was
toegezegd.

Voorlopige verdeling budget BUIG
Nadere voorlopige verdeling BUIG
Definitieve verdeling

€ 13.019.766
€ 12.592.656
€ 12.706.876

Het aantal bijstandsgerechtigden is ín 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 B7B bijstandsgerechtigden. Toch is het BUlG-budget 2019 onvoldoende om de
uitkeringen voor inwoners van Weert te kunnen betalen. Er is voor het jaar 2019 een
bedrag begroot van € 13.4L4.074 voor deze lasten.

Voorlopige verdeling 2O2O
Voor 2020 is de voorlopige verdeling geraamd op € L2.546.703. In de begroting 2020 is
rekening gehouden met € 72.592.700. De neerwaartse bijstelling met C 45.997 wordt in
de 1e tussenrapportage 2020 verwerkt.

Tot slot
U zult periodiek geïnformeerd blijven worden over de ontwikkelingen van het aantal
uitkeringsgerechtigden in relatie tot het BUIG-budget.
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