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Voorgesteld besluit

1. Het raadsvoorstel d.d. 17 april 2018 met kenmerk VBO/2060673 (RISnummer 2161206) niet in behandeling te nemen onder ontvangst van het
voorstel van 8 mei 2018 met kenmerk VBO/2070956;
2. in te stemmen met de verklaring van het college zoals geformuleerd op het
modelaanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet 2017;
3. ter uitvoering van beslispunt 2. het Modelaanvraagformulier Vangnetuitkering
Participatiewet over 2017 (formulier 2) te tekenen.
Samenvatting

In dit raadsvoorstel wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van het
klantenbestand Participatiewet in Dordrecht, de analyse van de mogelijke
oorzaken van het tekort op het budget voor uitkeringen op grond van de
Participatiewet en de maatregelen om dit tekort te reduceren.
Op 17 april jl. hebben wij uw raad met betrekking tot genoemd onderwerp reeds
een voorstel voorgelegd. Nadien zijn de door de Sociale Dienst Drechtsteden
daarvoor aangeleverde gegevens echter nog gewijzigd, hetgeen gevolgen heeft
voor het aan uw raad voorgelegde voorstel. Wij stellen uw raad daarom voor inzake
dit onderwerp opnieuw een besluit te nemen en het raadsvoorstel van 17 april jl.
niet in behandeling te nemen.
Inleiding

Gemeenten die een tekort 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. De voorwaarden die gelden voorde aanvraag van een
aanvullend budget zijn vastgelegd in het Besluit Participatiewet.
Om voor aanvullend budget in aanmerking te komen moeten de tekorten boven
een in artikel 10 van het Besluit Participatiewet vastgestelde drempel uitkomen.
Voor 2017 is deze drempel vastgesteld op 5%. Het bedrag waarmee het tekort
boven de 5% uitkomt, wordt voor de helft gecompenseerd. Komt het tekort boven
de 12,5% uit, dan wordt dit deel volledig gecompenseerd. Tekorten worden per
gemeente vastgesteld. De gemeente Dordrecht sluit het jaar 2017 af met een
tekort boven de vastgestelde drempel.
Hoewel beleid en uitvoering van de Participatiewet sinds 2007 is uitbesteed aan de
GR Drechtsteden, vindt een toekenning van een vangnetregeling op grond van
artikel 8c van de Participatiewet plaats op verzoek van het college van B&W. Bij het
verzoek moet een getekende verklaring van het college en de instemming van de
gemeenteraad met betrekking tot de juistheid van het modelaanvraagformulier
Vangnetuitkering Participatiewet over 2017.
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Papin

Datum
Ons kenmerk

8 mei 2018
VBO/2070956

Doelstelling

Voldoen aan voorwaarden indienen aanvraag vangnetuitkering 2017. Eén van de
voorwaarden is dat de gemeenteraad instemt met de juistheid van het model
aanvraagformulier vangnetuitkering 2017 dat u in bijlage 2 aantreft.
Argumenten

Om het tekort van 2017 deels te compenseren is het aanvragen van de
vangnetuitkering nodig.
Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.
Kosten en dekking

In bijlage 1 is een financieel overzicht van 2017 opgenomen. Hierin ziet u de
onderbouwing van de vangnetuitkering van € 2.481.033,-. Deze wordt aangevraagd
en is een gedeeltelijke compensatie voor het tekort van 2017.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Niet van toepassing.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Niet van toepasing.
Bijlagen

ontwerp besluit;
1. Financieel overzicht;
icipatiewet over 2017.

Pagina 2/2

