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Vragen van de VVD-fractie d.d. 16-11-2017 inzake vangnetuitkering Participatiewet 

De VVD fractie ontvangt graag nader antwoord op de volgende vragen in verband met 

een mogelijke vangnetuitkering Participatiewet.  

 

213 gemeenten krijgen vangnetuitkering over 2016 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal aan 213 gemeenten een 

vangnetuitkering Participatiewet toekennen voor een totaalbedrag van circa 138 miljoen 

euro. Deze gemeenten hadden in 2016 een tekort op de gebundelde uitkering (waarmee 

zij onder andere bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie bekostigen) en voldeden 

aan de voorwaarden voor een vangnetuitkering. 

Gemeenten ontvangen jaarlijks één budget voor uitkeringen en loonkostensubsidies op 

grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en in het kader van de Bbz 2004. 

Gemeenten die een tekort hebben kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen 

voor een vangnetuitkering. Die vangnetuitkering gaat uit van onderlinge solidariteit 

tussen gemeenten. Het totale bedrag aan vangnetuitkeringen wordt verrekend met het 

macrobudget. Over het jaar 2016 konden 234 gemeenten aanspraak maken op een 

vangnetuitkering. Deze gemeenten hadden een tekort op de gebundelde uitkering dat 

groter was dan vijf procent of een tekort dat groter was dan 30 euro per inwoner. (Bron, 

Divosa 10 november 2017 https://www.divosa.nl/nieuws/213-gemeenten-krijgen-

vangnetuitkering-over-2016 ) 

 De Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet ontving 214 verzoeken voor een 

vangnetuitkering over 2016, waarvan 1 verzoek is ingetrokken. De 213 verzoeken zijn 

positief beoordeeld door de toetsingscommissie. De staatssecretaris van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid heeft besloten deze 213 gemeenten een vangnetuitkering toe te 

kennen over 2016. Deze 213 gemeenten staan opgesomd in de bijlage (pdf). 

https://www.toetsingscommissievp.nl/documenten/publicaties/2017/11/08/overzicht-

besluiten-vangnetuitkering-over-2016  

Helaas komt de gemeente Hillegom niet voor in deze officieel gepubliceerde lijst. 

Namens de VVD-fractie stel ik daarom de volgende vragen:  
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1. Hoeveel was in 2016 het tekort op het budget van de Participatiewet?  

 

Antwoord: 

Voor de gemeente Hillegom was het tekort op de Participatiewet €55.053 (dit is 

voor het gedeelte van de ISD Bollenstreek, de GR Kust-, Duin- en Bollenstreek 

laten we hier buiten beschouwing). 

 

2. Heeft de gemeente Hillegom een verzoek ingediend voor compensatie uit 

het vangnetbudget?  

 

Antwoord: 

Nee, voor de gemeente Hillegom was het tekort op de BUIG 2016 minder dan 5% 

(namelijk 1,81%). Een gemeente komt dan niet in aanmerking en daarom is de 

compensatie ook niet aangevraagd. 

 

De gemeenten Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout hebben wel succesvol een verzoek 

ingediend en ontvangen. De afspraken binnen de ISD-gemeenten is dat dit bedrag via de 

afgesproken verdeelsleutel ten goede komt aan alle deelnemende gemeenten. Voor de 

gemeente Hillegom betekent dit een positieve verrekening van €57.537,-, deze zal 

verrekend worden in de jaarrekening.  

 

Overigens wordt door de ISD Bollenstreek jaarlijks gekeken welke gemeenten in 

aanmerking komen voor de vangnetregeling. De ISD Bollenstreek en de 

gemeenten houden hier ook actief rekening mee. Dit is ook te zien in de 

raadsstukken van december 2017. Via de raadsvoorstellen wordt alvast aan de 

gemeenteraad instemming gevraagd op maatregelen om het tekort in 2017 

terug te dringen en (afhankelijk van het daadwerkelijke tekort) in aanmerking te 

komen voor de Vangnetregeling 2017. 

 

3. Zo ja, hoeveel heeft de gemeente ontvangen?  

 

Antwoord: 

Zie antwoord 2. 


