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Geachte leden en duoburgerleden,
Aanstaande donderdag vindt de besluitvorming rondom de begroting 2015 en het 2e concernbericht 2014 plaats. De
ontwikkelingen rondom de budgetten binnen het sociaal domein vinden continu plaats. Graag informeer ik u over de
consequenties van de laatste ontwikkelingen voor de behandeling.

Budget Buig 2014 definitieve beschikking (2e concernbericht 2014)
Het budget op grond van de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (Buig) dient
ter financiering van (bijstands)uitkeringen. Door het rijk is op 29 september 2014 het budget voor 2014 definitief
vastgesteld op€ 22.243.750,00. Hierdoor zal dit jaar naar verwachting een tekort op uitkeringen worden gerealiseerd van
ca.€ 2 mln. Dit tekort op het budget moet in beginsel zelf worden opvangen. Beroep op een aanvullende uitkering is pas
mogelijk bij een tekort groter dan 10 % van het rijksbudget. Een en ander wordt verwerkt in de jaarrekening 2014.
Het budget Buig voor 2015 (Begroting 2015)
Dit budget is voorlopig vastgesteld op€ 20.820.401 ,00. Hoewel invoering van de kostendelersnorm zal leiden tot lagere
uitgaven, komen daar nieuwe uitgaven aan structurele loonkostensubsidie bij. Beperking van de instroom en vergroting
van de uitstroom aan uitkeringen zal gelet op de huidige situatie op de regionale arbeidsmarkt (sluiting Philip Morris,
Tetra Pak en Philips) alsmede de huidige omvang van het uitkeringsbestand in relatie tot het landelijk gemiddelde, geen
gelijke tred houden met het rijksbudget. De verwachting is dan ook, dat het rijksbudget ten behoeve van uitkeringen ook
voor 2015 onvoldoende is. Een probleem overigens waar veel grote gemeenten mee hebben te kampen . Beroep op een
aanvullende uitkering is mogelijk, echter pas bij een tekort groter dan 10 % van het rijksbudget. Slechts het meerdere
boven deze 10% wordt in aanmerking genomen. Dit betekent voor 2015, dat ook in dat jaar voorlopig een bedrag van ca.
€ 2 mln. voor rekening van de gemeente blijft.
Momenteel zijn er veel onzekerheden met betrekking tot de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt alsmede de
geleidelijke invoering van een nieuw verdeelmodel voor het macro budget van het rij. We kunnen niet op voorhand stellen
dat het tekort op uitkeringen voor de komende jaren incidenteel dan wel structureel van aard zal zijn. Met de monitor
sociale voorzieningen en binnen de reguliere P&C cyclus zullen wij u op de hoogte van de gevolgen en de verwerking
daarvan.
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