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Update financieel beeld

Kennisnemen van
De laatste stand van zaken als het gaat om het financiële beeld voor 2020 en 202L. Dtt in verband met

de bekendmaking van de definitieve hoogte van de gebundelde uitkering voor 2020 (de zogenaamde

BUIG-middelen), het voorlopige bedrag van de gebundelde uitkering voor 202L en verdere inzet van

middelen ten aanzien van coronacompensat¡e.

BUIG
De gebundelde uitkering is een specifieke uitkering die gemeenten van het Rijk ontvangen ten

behoeve van de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Deze uitkeringen en

loonkostensubsidies worden verstrekt in het kader van de Participatiewet (PW), hebben betrekking op

uitkeringen voor oudere werklozen (IOAW en IOAZ) en op zelfstandigen (Bbz 200a). We noemen deze

uitkering ook vaak het BUIG-budget.

Op 30 september jl. zijn de definitieve bedragen van de gebundelde uitkering per gemeente

gepubliceerd voor het jaar 2020. Ook zijn de voorlopige bedragen voor het iaar 2O2L bekend gemaakt.

Deze bekendmaking kwam te laat om mee te kunnen nemen in onze gemeentelijke Najaarsbrief 2020

en Programmabegroting 2021... Daarom informeren wij uw raad middels deze raadsmededeling over

de hoogte van de gebundelde uitkering voor de jaren 2020 en2O2t.

Op 3 momenten worden gemeenten geïnformeerd over de hoogte van de gebundelde uitkering voor

een bepaald jaar:

- ln het najaar (eind september/begin oktober) van jaar t-L over het voorlopige budget voor jaar t;
- ln het voorjaar (mei/juni) van jaar t over het nader voorlopige budget voor jaar t;
- ln het najaar (eind september/begin oktober) van jaar t over het definitieve budget voor jaar t.

Op 30 september jl. zijn dus zowel het definitieve budget voor 2020 als het voorlopige budget voor

2021 gepubliceerd.

Gebundelde uitkering 2020
De definitieve hoogte van de gebundelde uitkering voor 2O2O is voor Roosendaal door het ministerie

van SZW vastgesteld op € 32.320.986. ln de Najaarsbrief 2020 waren wij nog uitgegaan van een

bedrag van € 3L.L59.521 (het voorlopige BU|G-budget dat in oktober 2019 was gepubliceerd). Dit

betekent dus dat er een voordeel ontstaat op de BUIG-middelen van € 1.161.465.

Dit voordeel is niet verwerkt in de Najaarsbrief 2020.

De nabije toekomst is behoorlijk ongewis. We gaan bijvoorbeeld al uit van een oplopend

bijstandsbestand, maar ook eventuele verder stijgende uitkeringslasten willen we comfortabel op

kunnen vangen. Dit vraagt om voorzicht¡gheid met betrekking tot de gemeentelijke financiën. Het

voordeel op de BUIG-middelen willen we daarom graag aanhouden voor eventuele tegenvallers die

nog op onze gemeente en de samenleving af zullen komen dit jaar.



Gebundelde uitkering 2021
De voorlopige hoogte van de gebundelde uitkering voor 2027 is voor Roosendaal door het ministerie
van SZW vastgesteld op € 32.815.790. ln de programmabegroting 2O2L zijn we uitgegaan van een
BUIG-budget van € 30 miljoen voor 202t. Dit betekent een voordeel voor de gemeentebegroting in
2O21van € 2,8 miljoen.
De begroting voor 2O2t sluit met een positief saldo van € 1.000. Daar komt het voordeel van de BUIG-
middelen nu bij. Daarbij zijn weltwee belangrijke kanttekeningen op zijn plaats:
¡ Het BU|G-budget wordt o.a. bepaald aan de hand van conjuncturele verwachtingen. Dit houdt in

dat het Rijk een grote stijging van het aantal bijstandsklanten verwacht. Ook lokaal delen we deze
verwachting. Het Werkplein is bezig om een gewijzigde begroting 2O2t op te stellen, waarin een
nieuwe prognose gemaakt zal worden van de ontwikkeling van het klantenbestand. Vanwege
corona is dit erg lastig. Het is nu nog onduidelijk hoe lang de tweede coronagolf aan zal houden en
welke maatregelen nog zullen volgen, die een effect gaan hebben op onze lokale economie en
werkgelegenheid. Wat we alwel weten is dat de uitkeringslasten fors zullen stijgen. Deze stijging is
ook nog niet verwerkt in onze gemeentebegroting voor 2027. Het voordeel op het BU|G-budget
zullen we naar alle waarschijnlijkheid hard nodig hebben om deze extra uitkeringslasten op te
kunnen vangen.

¡ Zoals hierboven reeds vermeld is het BU|G-budget voor 202L nog niet definitief, Het budget wordt
nog twee keer bijgesteld voordat het definitief wordt. Dit betekent dat het budget ook lager kan
worden vastgesteld dan nu is bepaald door het ministerie van SZW.

Aa nvullende coronacompensat¡e
Tegelijkertijd volgen de ontwikkelingen op het gebied van corona elkaar rap op. Waar we tot medio
september nog voorzichtig toewerkten naar een situatie die ooit vanzelfsprekend was, moesten we bij
het verzenden van de Najaarsbrief 2O2O al constateren dat een tweede golf zich heeft aangediend.
Nu, enkele weken later, zijn er weer stevige maatregelen afgekondigd om de samenleving te
beschermen tegen het virus. Het zijn echter ook maatregelen die de samenleving weer stevig raken.
Of het nu gaat om de horeca en de economie in algemene zin, of die eenzame jongere of oudere die
in de huidige situatie nog verder in een isolement geraakt.

Zoals eerder vermeld in zowel de Voorjaarsbrief, als de Najaarsbrief Financiën 2020, hebben wij de
communicatielijnen met onze maatschappelijke partners nadrukkelijk open staan. Via de diverse
accounthouders, van economie tot zorg, proberen we signalen op te vangen en de knelpunten op te
halen en weg te nemen waar inwoners, bedrijven en het maatschappelijke middenveld tegenaan
lopen. Diverse nieuwe signalen hebben tot nieuwe of nadere coronacompensatie inzet geleid. Het
gaat om de volgende maatregelen:

Om Roosendoalse ondernemers te ondersteunen zullen we de inzet met betrekking tot de
ínnovotievouchers verder uitbreíden. lnnovatievouchers bieden ondernemers de
mogelijkheid om deel te nemen oan groei- en innovotietrojecten en progromma's. De
mogelijkheden worden uitgebreid voor ondernemers om ook advies in te winnen op het
gebied von liquiditeit, qqnvragen von subsidies en dergelijke.

De marktkooplieden zullen ondersteund worden door de morktgelden voor het 3" en 4e

kwqrtool niet te innen.

We investeren met het plootsen van wífi-sensoren in het reguleren von de drukte in de
binnenstad.

Ter ondersteuning van het culturele veld willen we de verdere verwochte
inkomstenderving opvangen door de cultuurverenigfngen binnen kaders moximoal 2
duizend euro compensatie oon te bieden.
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We compenseren de huurkosten von Respect,

We fociliteren de museum pop-up exposities in zorginstellingen'

We kiezen eruoor om het project'ik vergeet ie niet'vqn Cultuurcompoon in de winter
voort te zetten, ínclusief kerst en nieuwjoorseditie in de wijken om verbinding te creëren.

We fociliteren de opzet van pop-up stomtofels.

De buurthuizen kunnen nodere ondersteuning tegemoet z¡en.

We ondersteunen het Winterprogrommo in buurten onder leiding von WiiZijn'

We goan zorgdrogen voor hondgeschreven (kerst)koorten noqr inwoners die intromuroal

wonen, zoqls bewoners von Groenhuysen, S&L en SDW.

We geven een extro impuls op het terugdringen vqn de wochtliist mootschappeliik werk

door het hønteren von een ondere oanpok om mensen sneller en longer in beeld hebben.

Bij buurthuizen, bibliotheek en voedselbonk zullen we mondkapjes voor minimo ter

beschikking stellen.
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Het totaql van deze nodere compensqt¡emootregelen komt uit op: 335.000

Consequenties
De financiële consequenties zijn hierboven reeds beschreven.

Communicatie
N.v.t.

Vervolg(procedurel
- De financiële gevolgen van de vaststelling van het definitieve bedrag van de gebundelde u¡tkering

voor 2O2O nemen we mee bij de jaarafsluiting over 2020'

- De financiële gevolgen van de aanvullende coronacompensatiemaatregelen nemen we mee bij de

jaa rafsluiting over 2020.
- De financiële gevolgen van de vaststelling van het voorlopige bedrag van de gebundelde uitkering

voor 202L nemen we mee in de Voorjaarsbrief 2021.

Bijlagen
N.v.t.

Afsluiting en onderteken¡ng

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd'

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
De secretaris, De bu
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