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Geachte raadsleden,
INLEIDING
In december 2017 hebben we u geïnformeerd over een aanvraag voor een vangnetuitkering bij het
Rijk. Deze vangnetuitkering is bedoeld om het tekort te verminderen op de Rijksbijdragen, die de
gemeente krijgt voor de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies op grond van de
Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (Wet Buig). We hebben u middels die
brief geïnformeerd over de achtergronden, de voorwaarden, het proces, al genomen en toekomstige
maatregelen om dit tekort te beperken. Met deze brief informeren wij u over de planning met
betrekking tot deze aanvraag.
KERNBOODSCHAP

Albrandswaard heeft in 2017 een tekort op de Rijksbijdragen die de gemeente krijgt voor de
uitbetaling van de bijstandsuitkeringen en inkomensvoorzieningen. Het Rijk heeft een regeling om een
vangnetuitkering aan te vragen, waar de gemeente een beroep op wil doen. Deze aanvraag zal voor
het zomerreces worden ingediend.
T OELICHTING
De aanvraag voor een vangnetuitkering over de Rijksmiddelen volgens de Wet Buig in 2017 moet
ingediend zijn vóór 15 augustus 2018. Om de beschikbare tijd zo goed mogelijk te gebruiken om
verdere maatregelen te nemen om het tekort te beperken, en daarmee de aanvraag te onderbouwen,
zal de aanvraag vóór het zomerreces 2018 worden ingediend.
De maatregelen kunnen worden getroffen vanaf het moment dat het tekort bekend is of dat men
vanuit een prognose het tekort ziet aankomen, tot uiterlijk vóór de datum van inlevering van het
verzoek. De wet is daartoe aangepast, zodat gemeenten meer tijd hebben om maatregelen te treffen.
CONSEQUENTIES
Het volgende college zal de aanvraag voor de vangnetuitkering indienen, waarin ze verklaart
maatregelen te hebben getroffen om tot tekortreductie, met bijbehorende toelichting. De dan zittende
gemeenteraad zal in verband daarmee een verklaring opstellen over de juistheid van de aanvraag
door het college.
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VERVOLG
Uw gemeenteraad zal na de verkiezingen op de hoogte worden gebracht van dit dossier, en zal
daarnaast met de tussenrapportages, en wanneer nodig, op de hoogte worden gehouden van de
ontwikkelingen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de loco-burgemeester,

Hans Cats

Marco Goedknegt

