
 

  

  

 Raadsvoorstel 

  

Datum 
raadsvergadering: 

 10 december 2015   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Hans Verbraak   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Vangnetregeling 2015 

 
 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 
 
Voorstel   
Gemeenten die tekorten hebben op hun budget op grond van de Wet werk en bijstand/Participatiewet 

met betrekking tot budget “Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan gemeenten” (afgekort 

Buig-middelen), dienen deze tekorten in beginsel op te vangen uit eigen middelen. Met ingang van 1 

januari 2015 is het mogelijk een beroep te doen op een vangnetuitkering. Om voor deze 

vangnetregeling in aanmerking te komen moeten de tekorten boven een in deze vangnet-regeling 

vastgestelde drempel uitkomen. Voor 2015 is deze drempel vastgesteld op 5% van het tekort. Het 

bedrag waarmee het tekort tussen de 5 en 10% uitkomt, wordt dan voor de helft gecompenseerd. Komt 

het tekort boven de 10% uit, dan wordt dit deel volledig gecompenseerd.  

 

Op basis van inschattingen nu is het de verwachting dat het Buig-tekort van de gemeente Roosendaal 

voor 2015 uitkomt op circa € 2.4 mlj. Dit is ongeveer 11 % van ons Buig-budget. Voor het berekenen 

van de vangnetregeling wordt rekening gehouden met debiteurenontvangsten van circa € 0,8 mlj 

(inkomsten). Het netto tekort buig 2015 is hiermee circa € 1,6 mlj. (= 8% van het buig-budget ad. € 21 

mlj.).  

 

Besluit 

Wij stellen u voor: 

1. kennis te nemen van de procedure vangnetregeling 2015 in verband met tekort op BUIG-middelen. 

2. uw standpunten kenbaar te maken met betrekking tot de analyse en de maatregelen die worden 

genomen/overwogen om tot tekortreductie te komen. 

 
Inleiding   
Indien een gemeente bij de uitvoering van de Participatiewet een tekort van meer dan 5% heeft op het 

budget “Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan gemeenten” (Buig-budget) is het mogelijk om 

een aanvullende vangnetuitkering aan te vragen. Met dit raadsvoorstel wordt u nader geïnformeerd 

over: 

• deze vangnetuitkering/vangnetregeling; 

• de ontwikkeling van het klantenbestand Participatiewet van de bij het Werkplein Hart West-

Brabant (HvWB) aangesloten gemeenten. 

• het proces dat is ingezet op kostenreductie; 

 

Naar verwachting sluiten vier van de zes samenwerkende gemeenten binnen het Werkplein HvWB het 

jaar 2015 af met een tekort van meer dan 5% op het BUIG-budget. Dat betekent dat voor deze 

gemeenten een aanvullend budget op grond van de vangnetregeling 2015 kan worden aangevraagd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Motivering / toelichting   
Vangnetregeling 2015 

Gemeenten die tekorten hebben op hun budget voor de uitkeringen op grond van de Participatiewet 

moeten deze tekorten in principe opvangen uit eigen middelen. Onder voorwaarden kunnen 

gemeenten echter in aanmerking komen voor een aanvullend budget. Met ingang van het jaar 2015 

heeft het ministerie van SZW hiervoor de vangnetregeling in het leven geroepen. Deze regeling 

vervangt de voorheen geldende Regelingen voor incidentele en meerjarige aanvullende uitkeringen (de 

IAU en MAU). Om voor aanvullend budget in aanmerking te komen moeten de tekorten boven een in 

deze vangnet-regeling vastgestelde drempel uitkomen van 5% van het tekort.  

 

De BUIG-uitgaven worden per gemeente vastgesteld. Kijkend naar de cijfers tot en met juli 2015 is de 

prognose dat de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal en Zundert over 2015 een tekort 

van meer dan 5% op de beschikbare BUIG-middelen gaan hebben.  

 

De toekenning van de vangnetregeling vindt plaats op verzoek van het college van burgemeester en 

wethouders en nadat is vastgesteld dat aan alle geldende eisen wordt voldaan:  

1. Er dient een globale analyse te zijn van de mogelijke oorzaak en de omvang van het tekort, mede 

in het kader van de inwerkingtreding van de Participatiewet en de eerdere financiële resultaten 

van de uitvoering van de WWB, en van de verwachte ontwikkelingen van dat tekort in de komende 

jaren. 

2. Er dient een brief, of vergelijkbaar document, te zijn waarmee het college de raad in 2015 heeft 

geïnformeerd over zijn analyse en de maatregelen die worden genomen dan wel worden 

overwogen om tot tekortreductie te komen. 

3. Er dient een document te zijn waaruit de opvattingen van de gemeenteraad hieromtrent blijken. 

4. Er dient een overzicht te zijn wat de gemeente in 2015 feitelijk heeft gedaan om het tekort het 

hoofd te bieden en hoe zij het effect daarvan kwalificeert. 

 

Met dit raadsvoorstel wordt voldaan aan de voorwaarden uit punt 2 en 3 en wordt een aanzet gegeven 

voor het genoemde onder 1. Het is hierbij belangrijk dat de raad in 2015 wordt geïnformeerd. 

Daarnaast dient bij de aanvraag voor de vangnetuitkering een document te worden gevoegd waaruit de 

opvattingen van u als gemeenteraad hieromtrent blijken. Het document dat hierop betrekking heeft is 

vormvrij, zodat door iedere gemeente een vorm gekozen kan worden die naar eigen inzicht het meest 

geschikt is. Een verslag, mits vastgesteld, volstaat. Het moet heel nadrukkelijk wel gaan om de 

opvatting van uw raad, en niet van een commissie. Op deze wijze is voorzien in de horizontale 

verantwoording binnen gemeenten. De wetgever heeft dit belangrijk geoordeeld. Ons voorstel is dan 

ook om dit raadsvoorstel te agenderen voor uw vergadering van 10 december 2015, zodat uw 

opvattingen in het verslag kunnen worden opgenomen.  

 

Om dus überhaupt voor de vangnetregeling 2015 in aanmerking te komen dient dus aan de 

bovenstaande voorwaarden voldaan te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Buig-budget 

In onderstaande tabel zijn de werkelijke uitgaven op het BUIG-budget ten opzichte van het rijksbudget 

tot en met juli weergegeven. In de laatste kolom is de over/onderbesteding procentueel weergegeven. 

Hieruit blijkt dat er vier gemeenten in de regio zijn die een aanvullende uitkering in het kader van de 

vangnetregeling over 2015 aan kunnen vragen. 

 

 Totaal (rijks)Buig-
budget 

(Rijks)Buig-budget 
t/m juli 

Werkelijke 
uitgaven Buig-
budget t/m juli 

Afwijking in % 
t.o.v. Buig-
budget 

Etten-Leur € 7.745.221 € 4.647.132 € 5.474.770 17 % - 
Halderberge € 5.304.828 € 3.182.896 € 3.484.930 9 % - 
Moerdijk € 5.721.133 € 3.432.679 € 3.425.087 0 % 
Rucphen  € 3.956.094 € 2.373.656 € 2.360.523 0 % 
Roosendaal € 21.073.283 € 12.643.969 € 14.076.619 11 % - 
Zundert € 2.095.519 € 1.257.311 € 1.520.621 20 % - 

 

In bovenstaande tabel is te zien dat de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal en Zundert 

een tekort van meer dan 5% gaan realiseren. Voor deze gemeenten is het in ieder geval noodzakelijk 

dat zij voldoen aan de bovenstaande voorwaarden van de vangnetuitkering zodat er in ieder geval een 

beroep op deze aanvullende uitkering gedaan kan worden.  

 

Ontwikkelingen bestand 

Het werkloosheidspercentage daalt in 2015 naar 6,9 % en komt in 2016 uit op 6,7%.
1
 Dat het aantal 

personen met bijstand in het eerste kwartaal van 2015 verder is gestegen laat zien dat het herstel van 

de arbeidsmarkt nog niet duidelijk zichtbaar is in de bijstand. Zoals het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) eerder heeft gepubliceerd, vinden personen in de bijstand door hun grotere afstand tot 

de arbeidsmarkt doorgaans minder snel een baan dan andere werkzoekenden. Over het algemeen 

geldt: hoe langduriger de bijstandsafhankelijkheid is, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

De laatste cijfers van het CBS laten zien dat het aantal uitkeringsgerechtigden iets stabiliseert. Eind 

augustus 2015 waren het er 445 duizend; dit is een lichte afname ten opzichte van juni 2015 (447 

duizend).  

 

Volgens het Centraal Planbureau, dat economische prognoses en analyses maakt, neemt het aantal 

bijstandsuitkeringen in 2015 en 2016 daarentegen toe (voor 2015 ongeveer met 2,8%). In het eerste 

half jaar zien we zowel op de locatie Etten-Leur als de locatie Roosendaal een toename van het 

bestand. Voor locatie Etten-Leur is tot en met juni sprake van een toename van 2,6 %. Voor de locatie 

Roosendaal is sprake van een toename van 5,5% in het eerste halfjaar sinds 1 januari 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Centraal Economisch Plan 2015, 2 november 2015. 



 

 

 PW locatie Etten-
Leur 

PW locatie 
Roosendaal 

Totaal Landelijk 

Januari 1.837 1.620 3.457 378.680 
Februari 1.852 (+0,82%) 1.650 (+1,85%) 3.502 (+1,30%) 381.010 (+0,62%)  
Maart 1.882 (+2,45%) 1.697 (+4,75%) 3.579 (+3,53%) 383.550 (+1,29%)  
April 1.879 (+2,29%) 1.714 (+5,80%) 3.593 (+3,93%) 387.000 (+2,20%)  
Mei 1.881 (+2,40%) 1.728 (+6,67%) 3.609 (+4,40%) 387.000 (+2,20%) 
Juni 1.885 (+2,61%) 1.709 (+5,49% 3.594 (+3,96%) 387.000 (+2,20%) 
Juli 1.910 (+3,97%) 1.697 (+4,75%) 3.607 (+4,34%) ntb 
Augustus  1.905 (+3,70%) 1.694 (+4,57%) 3.599 (+4,11%) ntb 
September 1.888 (+2,78%) 1.680 (+3,70%) 3.568 (+3,21%) ntb 

 
Regionale cijfers zijn excl. Ioaw en Ioaz (bron: maraps 30 september 2015 Werkplein HvWB), Landelijke cijfers bron: Statline 

(CBS).Procentueel is de stijging ten opzichte van januari 2015 weergegeven. 

 

In het voorgaand tabel zijn de aantallen zowel van onze regio als landelijk op een rijtje gezet. Als we de 

cijfers voor het gehele Werkplein vergelijken met de landelijke aantallen is de stijging bij het Werkplein 

gemiddeld genomen hoger dan de landelijke aantallen.  

 

Mogelijke oorzaken stijging aantal bijstandsklanten 

Ondanks de economische groei is de eerste helft van 2015 het aantal bijstandsgerechtigden gestegen. 

Hier zijn verschillende oorzaken voor te geven: 

• De werkgelegenheid groeit wel maar er is nog steeds sprake van een ruime arbeidsmarkt. Er is dus 

een groot aanbod van werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bijstandsgerechtigden hebben veelal 

een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan andere werkzoekenden waardoor zij later profiteren 

van de toename van de werkgelegenheid. De omslag in de bijstand volgt daarom altijd met enige 

vertraging. Eenzelfde tendens maar dan andersom hebben de gemeenten meegemaakt nadat de 

economische terugval startte. De stijging van het bijstandsvolume heeft destijds ook later 

plaatsgevonden, omdat werklozen veelal eerst een beroep konden doen op een uitkering ingevolge 

de Werkloosheidswet.  

• Met de komst van de Participatiewet is de groep burgers die aanspraak kan maken op een 

bijstandsuitkering toegenomen met de voormalig Wajongeren en de voormalige Wsw. 

• De groep statushouders zal de komende periode voor extra instroom (blijven) zorgen. Gedurende 

2015 zijn er al ruim 200 nieuwkomers gehuisvest in de bij het Werkplein HvWB aangesloten 

gemeenten. De laatste maanden van 2015 moeten nog ruim 200 statushouders in de zes ‘Hart-

gemeenten’ gehuisvest worden. Deze mensen zullen een uitkering van het Werkplein ontvangen. 

• Uit de arbeidsmarktinformatie van het UWV blijkt dat het aantal niet werkende werkzoekenden in de 

Hart van West-Brabant regio gemiddeld genomen licht stijgt. Deze lichte stijging zit met name in de 

cijfers van de gemeente Roosendaal. Binnen de gemeente Roosendaal is de grootste stijging te 

zien van het aantal niet-werkende werkzoekenden
2
. Bij de overige gemeenten zit de stijging met 

name in de leeftijdscategorie <27 jaar en >50 jaar. Deze cijfers kunnen een indicatie zijn voor het 

uitkeringenbestand. In deze cijfers zijn de personen opgenomen die bij het UWV bekend zijn als 

werkzoekende (die dus bijvoorbeeld een WW-uitkering hebben). Indien personen geen baan vinden 

voordat hun WW-periode is afgelopen zal een deel doorstromen naar het Werkplein HvWB voor een 

bijstandsuitkering. Vanaf 1 januari 2015 is tevens een aantal regels binnen de 

Werkloosheidsuitkering gewijzigd die van invloed kan gaan zijn op het uitkeringsbestand van 

gemeenten. De ontslagprocedures worden duidelijker, eenvoudiger en sneller en vanaf 2016 wordt 

de WW-uitkering in stappen ingekort. Deze maatregelen kunnen leiden tot een versneld beroep op 

een bijstandsuitkering. 

• Daarnaast wordt verder onderzocht hoe de doorstroom vanuit de WW van invloed is op het 

uitkeringsbestand. 

 

 

                                            
2
 Niet-werkende werkzoekende is iemand van 15 tot en met 74 jaar die bij UWV als werkzoekende staat ingeschreven. 



 

Maatregelen volumebeheersing 

Het Werkplein HvWB is per 1 januari 2015 van start gegaan. Gedurende dit eerste jaar lopen drie 

belangrijke trajecten die in onderlinge samenhang moeten worden gezien en die samen van invloed 

zijn op het uiteindelijke succes (instroom, uitstroom en gemiddelde prijs) van het Werkplein. Het gaat 

hierbij om: 

1. Doorontwikkeling Werkplein HvWB (in samenwerking met TNO) 

2. Formatiebenchmark (Berenschot) 

3. Volumebeheersing uitkeringsbestand Werkplein HvWB 

 

Ad 1. In een gezamenlijk traject met TNO heeft het Werkplein HvWB de basis gelegd voor de 

doorontwikkeling van de organisatie. Samen met TNO is een aantal sporen in gang gezet voor 

structurele organisatieverbeteringen. Dit traject kent een doorlooptijd tot en met 2016. Het Werkplein 

HvWB werkt hierbij aan een verbindend verhaal voor werk en inkomen, functioneel meten (weten en 

meten wat het Werkplein doet, resultaatgerichtheid, bouwen goed dashboard en inrichten systemen) 

en professionalisering van de klantmanagers (methodisch werken). 

 

Ad 2. De beschikbare formatie voor het Werkplein HvWB is van invloed op de instroom, uitstroom en 

gemiddelde prijs. Sinds het vaststellen van de businesscase voor het Werkplein (op basis van 

aantallen 1 januari 2012) is het bijstandsvolume met gemiddeld 32 procent gestegen. De startformatie 

van het Werkplein HvWB per 1 januari 2015 is echter bepaald op de businesscase van 2012 en dus 

het bijstandsvolume van 1 januari 2012. Het Werkplein HvWB werkt met dit hoge bijstandsvolume en 

het aantal fte van 2012, waarmee eigenlijk al een deel van de opgave om efficiënter te werken is 

behaald (er zijn minder meerkosten).  

De lage formatie wringt nu al en zal dat bij doorvoering van de taakstelling nog meer gaan doen. Meer 

werkloosheid betekent immers meer werk voor het Werkplein HvWB. Daarbovenop heeft het Werkplein 

na het vaststellen van de businesscase extra taken gekregen in het kader van de Participatiewet. De 

doelgroep van de Participatiewet is groter dan die van de voormalige Wet Werk en Bijstand.  

De uitkomst van de benchmark laat zien dat het nu doorvoeren van de taakstelling op personeel een 

averechts effect zal hebben. Hier zien we een belangrijke samenhang: wanneer de formatie niet op 

orde is kan er onvoldoende inzet gepleegd worden om het bijstandsvolume omlaag te brengen. 

 

Ad 3. De volgende maatregelen zijn ingezet om het volume te beheersen en de tekorten op de 

uitkeringslasten terug te dringen:   

1. Beperken instroom (uniformeren jongerenaanpak, harmoniseren intake/diagnose) 

2. Bevorderen uitstroom (Werkplein wordt uitzendplein, werkgeversbenadering, ‘uitstroom’projecten, 

activering zorgklanten) 

3. Gemiddelde uitkering (uniformering terugvordering en verhaal) 

 

Bij het sturen op de volumebeheersing is het van belang om de structurele organisatieverbetering in 

het plan van aanpak niet te doorkruisen. Met het plan van aanpak kan de echte, structurele verbetering 

plaatsvinden die moet leiden tot betere resultaten. Op dit moment wordt in het kader van de 

volumebeheersing prioriteit gegeven aan de volgende maatregelen: 

1. Ken je bestand. Via functioneel meten uit het plan van aanpak (TNO) wordt de basis gelegd 

(systemen en wat willen we weten en meten). Door extra inzet van applicatiebeheerder en 

dataspecialist kan dit versneld worden ingeregeld in dashboard en managementinformatie (valt voor 

een deel samen met de implementatie van een diagnose –en matchingtool). Vervolgens worden alle 

werk-klanten opgeroepen voor een gesprek om meer uitstroom te genereren. 

2. Extra inzet op fraudepreventie. Door extra in te zetten op een effectieve controle van oneigenlijk 

gebruik van uitkeringsgelden kunnen de uitgaven op het BUIG-budget aanzienlijk dalen. Voor de 

locatie Etten-Leur en Roosendaal verwachten we gedurende een half jaar de beëindiging van 72 

uitkeringen.  

3. Businesscase formatie gericht op uitstroom. Door extra in te zetten op de begeleiding van klanten 

wordt meer uitstroom gerealiseerd. Inzet is het beëindigen van 120 uitkeringen.  

 



Wij vertrouwen erop u met dit raadsvoorstel voldoende te hebben geïnformeerd over de procedure 

vangnetregeling 2015, de ontwikkeling van het klantenbestand van de bij het Werkplein HvWB 

aangesloten gemeenten en het proces dat is ingezet op kostenreductie.  

 
Doel  
De gemeenteraad informeren over de mogelijke oorzaken van het Buig tekort 2015 en zoveel mogelijk 

betrekken bij maatregelen die door het Werkplein HvWB worden genomen om tot reductie van dit 

tekort te komen.  

 
Financiële aspecten en consequenties   
Het verwachte tekort Buig-uitkeringen zal naar verwachting € 1,6 miljoen bedragen in 2015. Dit tekort is 

reeds meegenomen in de 1
e
 berap 2015. 

Op basis van bovenstaande argumenten zal de Vangnet-uitkering voor Roosendaal circa € 250.000 

bedragen. Deze vangnet-uitkering levert een bate op in 2016 die nog niet in de begroting van 2016 is 

verwerkt conform de financiële richtlijnen.  

 
Communicatie    
Zodra de opvattingen van de raad duidelijk zijn dienen deze naar het Werkplein te worden gezonden. 
Het werkplein voert de verdere regie op de aanvraagprocedure. De aanvraag procedure kan pas in 
2016 opgestart worden omdat dan de definitieve kosten en baten pas in beeld zijn. 
 
 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 

  

Datum 
raadsvergadering: 

10 december 2015   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Hans Verbraak   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Vangnetregeling 2015 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie). 
 
Besluit: 
 
1. kennis te nemen van de procedure vangnetregeling 2015 in verband met tekort op Buig-middelen;  

 
2. uw standpunten kenbaar te maken met betrekking tot de analyse en de maatregelen die worden 

genomen/overwogen om tot tekortreductie te komen. 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie). 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


