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: Halfjaarcijfers 2017, Begrotingswijziging 2017-III en Vangnetuitkering 2017

Geacht college,
Ik stuur u hierbij begrotingswijziging 2017-III inclusief de halfjaarcijfers 2017 en een voorstel voor de
Vangnetregeling 2017. Wij vragen u deze stukken door te geleiden naar uw gemeenteraad.
Begrotingswijziging 2017-III
Uit de halfjaarcijfers 2017 (zie bijlage) blijkt dat we de begroting 2017 naar boven bij moeten stellen
met een totaalbedrag van € 2.667.000. Bij de post Participatie is sprake van een verwacht tekort van
€ 1.855.000 en bij de post Zorg een verwacht tekort van € 812.000. Het aantal bijstandsgerechtigden
en het aantal voorzieningen Wmo is ten opzichte van de begroting fors gestegen.
Consequenties begroting 2018
De halfjaarcijfers 2017 hebben ook invloed op de begroting 2018. De begrotingswijziging voor de
begroting 2018 volgt later, omdat wij bij die begrotingswijziging ook de financiële consequenties van
de nieuwe Wmo verordening en de voorlopige BUIG-budgetten 2018 meenemen. De Wmo
verordening volgt begin oktober 2017.
Vangnetregeling
Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele tekorten die ontstaan door uitgaven uit het
budget van de Participatiewet. Indien het tekort hoog genoeg is, kan een gemeente onder
voorwaarden in aanmerking komen voor een zogenaamde vangnetuitkering. Om in 2018 aanspraak te
kunnen maken op een vangnetuitkering over 2017 is de notitie Vangnetregeling opgesteld.
Om voor de vangnetregeling 2017 in aanmerking te komen is het belangrijk dat uw gemeenteraad
voor 1 januari 2018 een document maakt, waaruit blijkt wat de opvattingen zijn over de maatregelen
die worden genomen dan wel worden overwogen om tot tekortreductie te komen.
Het dagelijks bestuur heeft begrotingswijziging 2017-III inclusief de halfjaarcijfers 2017, voorstel
Vangnetregeling besproken en staat achter deze voorstellen. Verdere uitwerking van de plannen om
het tekort terug te dringen bespreekt de ISD met het dagelijks bestuur. Uiteraard houden we u op de
hoogte van de plannen en de resultaten.
Uw gemeenteraad heeft conform de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek het recht om het
algemeen bestuur van haar gevoelens over de voorgestelde begrotingswijziging 2017-III op de hoogte
te stellen. Uw gemeenteraad kan haar gevoelens schriftelijk binnen acht weken bij ons kenbaar
maken. De zienswijze van uw gemeenteraad en die van de overige raden van de ISD-gemeenten
worden meegenomen met de formele besluitvorming in het algemeen bestuur van 18 december 2017.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij
ondergetekende, telefonisch bereikbaar op (0252) 251 661 en per mail via r.jong@isdbollenstreek.nl.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de
ISD Bollenstreek, namens deze
R.J. (Robert) ’t Jong
secretaris
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