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Griffie
Zienswijze over aanvraag van vangnetuitkering
geen

Beste meneer/mevrouw
Op 15 december 2015 ontvingen wij uw brief van dezelfde datum waarin u ons informeert
over het dreigende tekort op het BUIG-budget 2015 de mogelijke oorzaken van dit te kort en
de maatregelen die zijn genomen om de kosten te reduceren.
Wij hebben deze brief besproken in de meningsvormende raad van 9 juni 2016 en de
besluitvormende raadsvergadering van 23 juni 2016.
Zienswijze
De raad hoopt en verwacht dat de analyse en de daarin opgenomen maatregelen gericht op
terugdringing van het tekort voor het Rijk aanleiding zal zijn te besluiten de financiële uitkering
in het kader van de nieuwe Vangnetregeling toe te kennen, waarmee we onze tekorten op de
beschikbaar gestelde Buìg-middelen terug kunnen dringen.
De raad onderschrijft het belang van de genomen maatregelen om de uitgaven te laten
afnemen.
Inhoudelijke opmerkingen
Het pakket aan maatregelen bevat deels een nadere uitwerking en aanscherping van het
bestaande beleid en past binnen het eerder door de raad vastgestelde beleidsplan Rijnstreek
Werkt en deels nieuwe innovatieve maatregelen zoals de Talent dagen, Baan Brekend en
Flextensie.
Naast de innovatieve maatregelen is er ook aandacht de professionalisering van de
werkgeversbenadering op regionaal niveau maar ook op lokaal niveau.

De wettelijke publicaties vindt u In het Elektronisch gemeenteblad. Abonneer u via www.nieuwkoop.nl
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Tor stof
Het, ondanks de economische crisis, terugdringen van de overschrijding van het BUIGbudget betekent een flinke uitdaging voor Nieuwkoop.
Ondanks dat de resultaten van de maatregelen niet altijd volledige binnen de invloedsfeer van
de gemeente zullen liggen zijn wij van mening dat de genomen maatregelen zeker bijdragen
aan het terug dringen van de overschrijding van het BUIG-budget.
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