Gemeente Nieuwkoop Griffie

nieuwkoop

Raadsvoorstel
6.0973
Portefeuillehouder:
Trudy Veninga

Besluitvormende vergadering:
23 juni 2016

Opgesteld door:
Griffie

Registratienummer collegebesluit:
n.v.t.

Raadsnummer:
2016-072

Titel I onderwerp:
Zienswijze aanvraag vangnetuitkering
Samenvatting:
De vangnetuitkering 2015 biedt gemeenten financiële compensatie voor een tekort op het budget als
bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Om voor een vangnetuitkering over 2015 in aanmerking
te komen moet de gemeente aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is dat
er een document is met daarin de opvattingen van de gemeenteraad.

Voorgesteld besluit:
1. Instemmen met de inhoud van de conceptbrief en deze aan het college van B&W verzenden.
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TOELICHTING

Inleiding I aanleiding
De gemeente ontvangt van het Rijk jaarlijks een vergoeding om daarmee bijstandsuitkeringen te
betalen (BUIG budget). Eind 2015 prognosticeerde B&W voor 2015 een tekort op de rijksvergoeding
van ongeveer 6 342.000.
Om het tekort gedeeltelijk af te dekken kan B&W tot uiterlijk 15 augustus 2016 een vangnetuitkering
aanvragen. Om een beroep te kunnen doen op de vangnetregeling moet B&W in 2015 aantoonbaar
geïnformeerd hebben over het dreigende tekort en genomen of de nog te nemen maatregelen om de
kosten te reduceren.
Op 15 december 2015 heeft B&W de gemeenteraad een brief gestuurd waarin zij de raad informeren
over het dreigende tekort en de maatregelen die zijn genomen om de kosten te reduceren.
Bij de aanvraag voor een vangnetuitkering moet een document toegevoegd worden waaruit de
opvatting/zienswijze van de raad blijkt. In de brief van 15 december 2015 vraagt B&W de raad zijn
opvattingen over analyse en de genomen maatregelen te geven.
Bijgaande conceptbrief bevat een opzet voor de opvatting/zienswijze van de raad. Naar aanleiding
van de meningsvormende raad kan de inhoudt van de brief nog aangepast worden voor de
besluitvormende raadsvergadering. In de besluitvormende raad ligt er dan een conceptbrief waarvan
de tekst eventueel door een amendement nog te wijzigen is.
Beoogd (maatschappelijk) effect
Voldoen aan één van de voorwaarden om voor de vangnetuitkering 2015 in aanmerking te komen.
Kader I eerdere besluiten I voorgeschiedenis
In het Besluit Participatiewet is geregeld dat bij het indienen van een verzoek om vangnetuitkering
een document verstrekt wordt waaruit blijkt wat de opvatting/zienswijze van de gemeenteraad is over
de informatie van B&W. Zie brief van B&W van 15 december 2015.
Participatie I betrokken partijen I personen
n.v.t.
Duurzaamheidsaspecten
n.v.t.
Varianten met argumenten voor en tegen
Wanneer bij de aanvraag om een vangnetuitkering het document ontbreekt waaruit de
opvatting/zienswijze van de raad blijkt wordt de aanvraag afgewezen.
Voorgesteld besluit
1. Instemmen met de inhoud van de conceptbrief en deze aan het college van B&W
verzenden.
Kanttekeningen I risico's en beheersmaatregelen
Zie brief van B&W van 15 december 2015.
Financiële en juridische gevolgen
Zie brief van B&W van 15 december 2015.
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Bijlagen
»
conceptbrief aan B&W: Zienswijze over aanvraag van vangnetuitkering (ter vaststelling)
»
brief van B&W van 15 december 2015 over aanvraagvangnetuitkering (als achtergrond)

Advies meningsvormende raad I 9 juni 2016
De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in de
volgende besluitvormende raadsvergadering.
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