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Voorwoord  

De Toetsingscommissie, ondersteund door een secretariaat, adviseert de staatssecretaris van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid bij tekorten boven de wettelijke normen. Zo draagt de commissie bij aan 

een betere verdeling van gelden die bestemd zijn voor mensen die geen of niet voldoende inkomen 

hebben. De extra bijdrage aan een gemeente met een tekort wordt door de overige gemeenten 

opgebracht. Dit vereist grote zorgvuldigheid. 

Het jaar 2016 is het jaar van de eerste beoordeling van het tijdelijke vangnet. Er waren veel 

voorbereidingen nodig om deze verandering in goede banen te leiden. De verandering van de aard 

van het vangnet van inhoudelijk naar meer procedureel vroeg om een geheel andere aanpak. Deze 

laat zich terugvinden in het beoordelingskader, de aanvraagprocedure, de inhoud van de nieuwe 

website en de beoordeling zelf. Daarmee is de basis gelegd voor de beoordeling van de komende 

jaren. Een interne evaluatie heeft deze inzichten gebundeld. Deze worden benut voor de beoordeling 

van de komende jaren. 

Ondertussen is vooruit gekeken naar de vangnetten 2016 en 2017. Voor het definitieve vangnet is 

een Uitvoeringstoets uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik hoop dat 

het nieuwe verdeelmodel en vangnet bij zullen dragen aan een rechtvaardige verdeling van de 

gelden. 

 

Dr. A. Mosterd, 

Voorzitter van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet 
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0. Inleiding en managementsamenvatting 

 
In 2016 zijn 163 verzoeken om een vangnetuitkering over 2015 bij de Toetsingscommissie vangnet 

Participatiewet binnengekomen. Hiervan hadden 162 een tekort dat de drempel van vijf procent 

overschreed. In totaal waren er 184 gemeenten met een tekort over deze drempel. Dat betekent dat 

22 gemeenten met een tekort over de drempel geen verzoek hebben ingediend. Over 161 verzoeken 

van gemeenten is positief aan de staatssecretaris van SZW geadviseerd. Over twee gemeenten is een 

negatief advies uitgebracht. Dit betreft een gemeente met een tekort dat de drempel niet 

overschreed en een gemeente die niet voldeed aan andere vereisten. De commissie heeft de 

adviezen tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 31 oktober, aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid uitgebracht. 

Evenals voorgaande jaren is dit jaar is veel aandacht besteed aan een communicatie richting 

gemeenten. Deze communicatie heeft vooral plaatsgevonden door middel van de gezamenlijke 

website van de commissie en het ministerie van SZW. Naast de mogelijkheid om via de website de 

aanvraag in te dienen, zijn er hulpmiddelen op de website geplaatst, die voor de gemeenten 

inzichtelijk maakten of het zinvol was om in te dienen en of de gemeenten aandacht hadden besteed 

aan de vereiste criteria.  

Het kostte de commissie relatief veel inspanning om te zorgen dat het verzoek compleet was 

overeenkomstig de gestelde voorwaarden. Wanneer dit niet het geval was, deed de commissie een 

uitvraag aan de gemeente, met een verzoek om toelichting of aanvulling, waarmee de gemeente 

(alsnog) kon aantonen dat zij aan de voorwaarden voor toekenning voldeed. In 67 gevallen was een 

dergelijke aanvulling nodig. Als gevolg van de uitvragen is in het overgrote deel van de gevallen een 

aanvankelijk negatief advies (na een eerste beoordeling) omgezet in een uiteindelijk positief advies.  

De commissie heeft op verzoek van het ministerie van SZW de eerste ervaringen met het tijdelijke 

vangnet (VU 2015) geëvalueerd. Het doel van de interne evaluatie is het in kaart brengen van de 

eerste ervaringen van de commissie met de beoordeling van de VU 2015, alsmede het geven van een 

eerste globaal antwoord geven op de vraag of de gemeente er in is geslaagd om ‘een proces gericht 

op tekortreductie in 2015 in te zetten’ (te weten één van de belangrijkste doelstellingen van de VU1), 

uitgaande van de beschikbare informatie. Een van de uitkomsten van de ‘interne evaluatie’ is dat het 

onvoldoende duidelijk is hoe en in welke mate de gemeenteraad betrokken is bij het proces van 

tekortreductie. Het al dan niet betrokken zijn van de gemeenteraad kan een rol van betekenis spelen 

bij het proces van tekortreductie. Één van de waarnemingen is dat maar bij een beperkt aantal 

gemeenten (3 van de 16 gemeenten) kon worden vastgesteld dat de gemeenteraad expliciet haar 

opvattingen heeft kenbaar gemaakt aan het college. Dat wil overigens niet zeggen dat dit voor de 

andere gemeenten niet geldt. Het is mogelijk dat de gemeenteraad op andere momenten dit al heeft 

gedaan (zoals bij de bespreking van beleidsplannen of voortgangsrapportages). De informatie is 

daarvoor te summier om tot een dergelijke conclusie te komen. 

De commissie heeft op verzoek van de staatssecretaris een uitvoeringstoets uitgebracht. Naast 

enkele technische opmerkingen beschrijft de uitvoeringstoets het bestaan van een aantal open 

                                                           
1
 Het hoofddoel van het vangnet is het financieel risico voor gemeenten beperken. 
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einden. De commissie geeft vervolgens aan dat met de inrichting van een regiefunctie kan worden 

ingespeeld op het zoeken van oplossingen van deze gesignaleerde open einden. De perspectieven 

van beleid (SZW), uitvoering (gemeenten) en beoordeling (commissie) kunnen daarin bij elkaar 

worden gebracht in een dialoog, een ieder vanuit haar eigen verantwoordelijkheden: SZW vanuit 

haar verantwoordelijkheid voor een actuele inrichting en goed werkend beleid en wetgeving; VNG 

(en Divosa) vanuit haar rol om te komen tot een voor de uitvoering goed werkend vangnet met een 

structureel draagvlak voor de intergemeentelijke solidariteit; de commissie vanuit haar rol om te 

komen tot een rechtvaardige, consistente en transparante beoordeling. 

Tot slot zal de commissie op verzoek van SZW een notitie opstellen over de rol die de commissie voor 

zichzelf ziet, in een veranderende context waarbij de beoordeling meer procedureel wordt. De 

notitie zal ingaan op drie opties: opheffing van de commissie, of het geven van een beperkte of een 

uitgebreide rol aan de commissie. De notitie zal in het eerste kwartaal van 2017 worden aangeboden 

aan SZW. 
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Opbouw van het jaarverslag 
 
De hoofdstukindeling van dit jaarverslag is als volgt.  

In hoofdstuk 1 treft u informatie aan over de organisatie en samenstelling van de commissie. In 

hoofdstuk 2 treft u de informatie over voorbereidingen van de vangnetuitkering over 2015 aan. 

Hoofdstuk 3 gaat over de beoordeling en de advisering ten aanzien van de vangnetuitkering over 

2015. In het vierde hoofdstuk wordt de vangnetuitkering over 2015 geëvalueerd. Hoofdstuk 5 bevat 

een vooruitblik, naar zowel de vangnetuitkering over 2016 als 2017 en verder. Vervolgens is een 

korte lijst met voluit geschreven afkortingen opgenomen. Bijlage 1 bevat een overzicht met 

kerncijfers van de verzoeken voor een vangnetuitkering. Bijlage 2 is het overzicht van gemeenten 

met een tekort over de drempel die geen verzoek hebben ingediend. 
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1. Organisatie 

 

In 2016 hebben zich net als in 2015 geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de 

commissie. De commissie bestond in 2016 uit dhr. dr. A. (Aart) Mosterd (voorzitter) en de leden dhr. 

drs. ing. G. (Ger) Jaarsma, mevr. drs. G.M. (Marriët) Mittendorff, Mevr. mr. J.B. (Bea) Irik en Prof. dr. 

S. Zouridis. Secretaris van de commissie is dhr. drs. P.M.C. (Paulus) Janssen. 

De naam van de commissie is gewijzigd van “Toetsingscommissie aanvullende uitkeringen 

Participatiewet” naar “de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet”.  

De aanstelling van de gehele commissie is in 2015 verlengd tot 31-12-2017. Dit heeft als achtergrond 

de ontwikkeling van een nieuw vangnet, hetgeen ook op de samenstelling van de commissie van 

invloed zou kunnen zijn. 

Het secretariaat van de toetsingscommissie heeft in 2016 een aantal personele wijzigingen gekend. 

De werkzaamheden zijn ondanks deze wijzigingen goed en tijdig uitgevoerd. 

In 2016 heeft de commissie negen maal vergaderd, te weten op 10 februari, 20 april, 11 mei, 1 juni, 

24 augustus, 1 september, 12 oktober, 2 november en 7 december.  
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2. Voorbereidingen voor de VU over 2015 

2.1 Website 

De website van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet was tot 1 maart ondergebracht op 

het gemeenteloket van SZW en is per 1 maart 2016 als zelfstandige nieuwe website ondergebracht 

op het Platform Rijksoverheid Online (Pro). De reden hiervoor is gelegen in het feit dat het 

gemeenteloket is opgeheven. De link naar de website van de Toetsingscommissie is niet gewijzigd: 

www.toetsingscommissievp.nl  

Deze nieuwe website bevat informatie die onder verantwoordelijkheid van zowel SZW als de 

Toetsingscommissie vangnet Participatiewet is geplaatst. De inhoud die op de website staat is 

aangepast aan de nieuwe regeling, waarbij veel aandacht is besteed aan de verschillen tussen de 

vangnetuitkering en de oude Incidentele en Meerjarige Aanvullende Uitkeringen (IAU en MAU). 

2.2 Aanvraagformulier 

De commissie heeft een formulier voor het uploaden ontwikkeld voor indiening van de aanvraag van 

de vangnetuitkering over 2015 en de bijbehorende bijlagen, die gemeenten dienen te gebruiken. 

Voor de aanvraag van de vangnetuitkering over 2015 waren er geen vormvereisten. Dit resulteerde 

voor een aantal gemeenten in aanvragen die gepaard gingen met veel en omvangrijke bijlagen, 

waarmee het voor het secretariaat van de commissie vaak lastig was om daarin de informatie te 

vinden die de commissie nodig had om te kunnen beoordelen of de gemeente aan de verschillende 

criteria had voldoen, met het risico dat informatie van de gemeente niet goed werd meegenomen bij 

de uiteindelijke beoordeling. 

2.3. Tool  

Er is een tool ontwikkeld, waarmee de gemeente kan nagaan of zij voldoet aan de financiële 

voorwaarden voor het recht op de vangnetuitkering. Naast dit recht gaf de tool ook inzicht in de 

hoogte van de te ontvangen uitkering door de gemeente. Tevens bevatte de tool een checklist, 

waarmee de gemeente kon nagaan of zij alle vereiste bijlagen opgesteld hadden die van belang 

waren voor de indiening van de aanvraag.  

2.4. Aanbiedingsbrief 

Tevens is een voorbeeld-aanbiedingsbrief ontwikkeld, waarmee voor gemeenten helder was aan 

welke eisen de aanbiedingsbrief diende te voldoen en deze voor de aanvraag aan de 

Toetsingscommissie dienden aan te bieden. In de conceptaanbiedingsbrief diende de gemeente aan 

te geven waar beschreven staat dat zij aan de vereiste criteria voldoet en kon zij daarin bepaalde 

toelichtingen bij de ingediende documenten verstrekken.  

http://www.toetsingscommissievp.nl/
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3. Beoordeling en advisering van de verzoeken VU over 2015 
 

Met de invoering van de Vangnetuitkering over 2015 hebben er wijzigingen plaatsgevonden met 

betrekking tot de beoordeling van de aanvragen. Voor de voormalige IAU en de MAU bestond de 

beoordeling uit zowel een procedureel als een inhoudelijk deel. Voor de vangnetuitkering over 2015 

is er niet langer sprake van een inhoudelijk deel van de beoordeling. Dit betekent bijvoorbeeld dat de 

commissie niet inhoudelijk kijkt naar de oorzaak van het tekort. In de beoordeling van een aanvraag 

voor een vangnetuitkering beoordeelt de toetsingscommissie enkel of er een oorzaak genoemd is.  

3.1 Beoordeling verzoeken 
Bij het binnenkomen van een aanvraag wordt normaliter en formeel eerst gekeken of het tekort van 

de gemeente boven de drempel uitkomt. Indien aanvragen om een vangnetuitkering eerder 

binnenkomen (vanaf 15 mei) dan de jaarverantwoordingen van de gemeenten via Sisa (vanaf 15 juli) 

wordt al eerder begonnen met de volgende beoordelingsstap (de beoordeling op de vier 

voorwaarden) en wordt daarna getoetst of het tekort van de gemeente boven de drempel uitkomt. 

Door deze werkwijze kan een eventuele uitvraag aan een gemeente al eerder plaatsvinden, 

waardoor het beoordelingsproces van alle aanvragen sneller kan verlopen. Indien het tekort van de 

betreffende gemeente niet boven de drempel uitkomt, komt de gemeente niet in aanmerking voor 

een vangnetuitkering en wordt negatief geadviseerd.   

Na het nagaan of gemeenten voldoen aan deze voorwaarde, wordt nagegaan of de gemeente 

voldoet aan de volgende vier voorwaarden (zoals de aanwezigheid van een globale analyse etc.). Het 

verzoek dient immers te voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 10a, lid 2 Besluit 

Participatiewet. Hieruit volgt of er een uitvraag bij de gemeenten nodig is. Bij 121 van de 163 

gemeenten was geen uitvraag nodig; hierbij leidde de beoordeling in eerste instantie tot een positief 

advies. Bij 41 van de 163 gemeenten was er wel een uitvraag nodig, voor een positief advies of om de 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te voorzien van beleidsinformatie. In totaal zijn er op 

67 punten aanvullingen dan wel toelichtingen nodig geweest om te komen tot een definitieve 

beoordeling. Dat is relatief aan de hoge kant gegeven het procedurele karakter van het vangnet. 

De wijze van beoordelen is vastgelegd in het beoordelingskader, zoals is gepubliceerd op de website 

van de commissie in het onderdeel beoordeling en advisering. Het beoordelingskader is opgenomen 

in bijlage 3.
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In onderstaande figuur staan de aantallen gemeenten weergegeven die horen bij het 

beoordelingsproces.  

Figuur 1. Uitslag van alle gemeentelijke aanvragen in het beoordelingsproces 

 

*uitvraag: contactmoment met de gemeente; heeft geen betrekking op het aantal onderwerpen dat 

is uitgevraagd.  

De bovenstaande figuur maakt duidelijk dat twee gemeenten zijn afgewezen, één na uitvragen en 

één zonder uitvragen. De gemeente waarbij niet is uitgevraagd, betreft een gemeente met een 

tekort onder de drempel. De overige gemeenten kregen een positief advies, al dan niet na uitvragen. 

Wanneer ingezoomd wordt op de 41 gemeenten waar een uitvraag naar is gedaan (25+10+5+1), dan 

blijkt dat er onder hen naar 67 onderdelen een uitvraag is gedaan (zie figuur 2). Gemiddeld kreeg 

deze groep gemeenten dus een uitvraag naar meer dan één onderdeel. Figuur 2 maakt duidelijk hoe 

vaak en naar welk onderdeel de commissie een uitvraag heeft gedaan, met het verzoek om een 

aanvulling dan wel een toelichting te doen.  
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Figuur 2. Verdeling van uitvragen onder gemeenten, uitgesplitst naar onderdeel 

 

Figuur 2 maakt tevens duidelijk dat relatief vaak een uitvraag is gedaan naar het onderdeel “globale 

analyse”. Dit is niet verwonderlijk, gezien het gegeven dat dit aspect aan een aantal vereisten dient 

te voldoen. Onderstaande figuur maakt duidelijk dat bij gemeenten die een uitvraag hebben gehad 

over de globale analyse, relatief vaak de vooruitblik tekort naar 2016 en verder een toelichting dan 

wel een aanvulling behoefde.  

Figuur 3. Verdeling van uitvragen binnen de globale analyse, uitgesplitst naar subonderdeel 

 

Al met al kan geconcludeerd worden dat op één gemeente na alle aanvragende gemeenten een 

tekort boven de drempel hadden en dus in aanmerking kwamen voor een beoordeling. Het overgrote 

deel van de beoordeelde gemeenten heeft na een eerste beoordeling een positief advies ontvangen; 

voor ongeveer een kwart  was uitvragen hiervoor noodzakelijk, zodat de gemeenten één en ander 

konden aanvullen dan wel toelichten. Voor één gemeente is ook na ontvangen toelichtingen een 

negatief advies afgegeven. 
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Relatief veel tijd is gaan zitten in de gemeenten waarnaar een uitvraag is gedaan. Zo moest de 

commissie formele mails opstellen en opsturen, gemeenten waar nodig herinneren aan een gestelde 

deadline en de reactie van gemeenten op een beoordeling verwerken.  

De commissie heeft door middel van uitvragen relatief veel in het werk gesteld om gemeenten 

alsnog de kans te geven met aanvullende toelichtingen te komen om de minister van SZW (positief) 

te kunnen adviseren en om de minister van SZW van beleidsinformatie te voorzien.  

Het secretariaat van de commissie heeft dus extra aandacht besteed aan gemeenten die na een 

eerste beoordeling niet aan de criteria voldeden. Deze groep gemeenten is benaderd door het 

secretariaat van de commissie met het verzoek om de aanvraag toe te lichten dan wel aan te vullen. 

Dit was nodig om een groot aantal afwijzingen te voorkomen. Het grote aantal verzoeken om 

toelichting dan wel aanvulling van de commissie aan de gemeenten hangt mede samen met het 

vormvrije karakter van de vangnetuitkering over 2015. Het vormvrije karakter komt bij de 

vangnetuitkering over 2016 te vervallen. Voor dat jaar komt er een door de minister vastgesteld 

formulier beschikbaar, die gemeenten verplicht om de aanvraag op deze wijze vorm te geven en 

draagt bij aan de volledigheid van de aanvraag. De verwachting van deze wijziging is dan ook dat de 

hoeveelheid uitvragen van de commissie aan de gemeenten sterk zal teruglopen.  

3.2  Advisering 
In 2016 hebben 163 gemeenten een verzoek ingediend voor een vangnetuitkering over 2015. 

Hiervan heeft de commissie over 161 verzoeken positief geadviseerd. Het totale bedrag dat aan deze 

161 gemeenten wordt uitgekeerd, bedraagt € 70.550.542. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen 

van de advisering over alle verzoeken.   

Voor de vaststelling van het bedrag waarop een gemeente aanspraak kon maken bij een positief 

advies, is de commissie( in beginsel) uitgegaan van de berekende netto lasten van bijstand. De basis 

hiervoor vormt de over 2015 afgelegde verantwoording (SiSa-bijlage), als bedoeld in artikel 17a van 

de Financiële-verhoudingswet.  

Van de 163 aanvragende gemeenten hadden er: 

 42 minder dan 15.000 inwoners; 

 78 tussen de 15.000 en 40.000 inwoners en 

 43 meer dan 40.000 inwoners. 
 
Verdeeld over positieve en negatieve adviezen, ontstaat het volgende beeld (zie tabel 1):  
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Tabel 1. Positieve en negatieve adviezen 

  Aantal (%) Bedrag (%) 

Ingediend 163 (100%) 70.700.103 (100%) 

Positief advies: 161 (98,8%) 70.550.542 (99,8%) 

< 15.000 inwoners 41 (25,2%) 5.495.617 (7,8%) 

15.000 - 40.000 inwoners 78 (47,9%) 15.092.246 (21,3%) 

> 40.000 inwoners 42 (25,8%) 49.962.679 (70,7%) 

Negatief advies: 2 (1,2%) 149.561 (0,2%) 

< 15.000 inwoners 1 (0,6%) 149.561 (0,2%) 

15.000 - 40.000 inwoners 0 (0%) 0 (0%) 

> 40.000 inwoners 1 (0,6%) 0 (0%) 

 

De beoordeling van de 163 verzoeken heeft geleid tot 161 positieve adviezen aan de staatssecretaris 

van SZW met een bedrag van € 70.550.542. Het grootste bedrag (70,7%) betreft de verzoeken van 

grote gemeenten, terwijl het grootste aantal (47,9%) juist de verzoeken van middelgrote gemeenten 

betreft. 

De commissie heeft over het verzoek van twee gemeenten negatief geadviseerd, met een bedrag van 

€ 149.561.  Dit betreft een grote en een kleine gemeente. Aanvragen om een vangnetuitkering over 

2015 zijn met name ingediend door middelgrote gemeenten, zoals ook kaart 1 laat zien.  
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Kaart 1 Ingediende aanvragen Vangnetuitkering naar inwonertal 
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3.2.1 Algemene toelichting op de adviezen 

Het verzoek van een gemeente komt voor behandeling in aanmerking als: 

 het verzoek tijdig is ingediend, 

 het verzoek is ingediend door het college van Burgemeester en Wethouders (B&W), 

 het verzoek is ingediend via het aanvraagformulier dat door de minister beschikbaar is gesteld. 
Hiermee wordt het webformulier bedoeld waarmee een gemeente haar verzoek inclusief bijlagen 
via de website heeft ingediend. 

 het saldo van bestedingen en baten meer dan 105% bedraagt van het budget als bedoeld in 
artikel 69 van de Participatiewet,  

 het verzoek voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 10a, lid 2 Besluit Participatiewet, 

 de minister de gemeente geen aanwijzing heeft gegeven wegens een ernstige tekortkoming in de 
rechtmatige uitvoering van de wet. 

3.2.2 Nadere toelichting bij de positieve adviezen 

De 161 gemeenten waarover positief geadviseerd is, voldoen aan de criteria voor het in behandeling 

nemen (zie ook subparagraaf 3.2.1). Tevens voldoen ze in ieder geval ook aan de andere procedurele 

criteria. Dit betekent dat de colleges van B&W hun gemeenteraden in 2015 geïnformeerd hebben 

ten aanzien van het tekort. Dit kan inhouden dat de raad geïnformeerd is over analyse en 

maatregelen, maar ook dat het college de gemeenteraad heeft laten zien het tekort op het budget 

(van de gebundelde uitkering zoals bedoeld in artikel 69 Pw) te hebben gevolgd. Ook hebben deze 

161 gemeenten een globale analyse van het tekort opgesteld, met daarin aandacht voor vijf 

subcriteria. Deze vijf subcriteria maken onderdeel uit van de voorwaarden die aan het verzoek zijn 

gesteld, zie artikel 10a, lid 2 Besluit Participatiewet. Deze subcriteria hebben betrekking op de 

globale analyse en in tabel 2 zijn deze weergegeven.  

Tabel 2. Subcriteria waar de globale analyse aan dient te voldoen. 

1. De oorzaak/oorzaken van het tekort is/zijn genoemd 
2. De omvang van het tekort is genoemd 
3. Het tekort is in relatie gebracht met de jaren voor 2015 
4. Het tekort is in relatie gebracht met het jaar 2015 
5. Het tekort is in relatie gebracht met de jaren na 2015 

 

3.2.3  Nadere toelichting bij negatieve adviezen 

Uit tabel 1 blijkt dat er over twee gemeenten negatief geadviseerd is. Één gemeente voldeed 

weliswaar aan de criteria om voor behandeling in aanmerking te komen, maar voldeed niet aan het 

criterium dat de gemeenteraad in 2015 geïnformeerd is over de analyse en maatregelen, of over de 

stand van zaken van het tekort in 2015. De tweede gemeente is afgewezen vanwege een tekort 

onder de drempel (<5%)  

3.2.4. Ontwikkeling van het aantal verzoeken 

In eerdere jaarverslagen stond een tabel met daarin de ontwikkeling van het aantal verzoeken voor 

een aanvullende uitkering, alsmede de bedragen die bij de aanvragen zijn gemoeid. Hier is dit jaar 

van afgezien. Reden hiervoor is de overgang van de incidentele en de meerjarige aanvullende 
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uitkeringen (IAU/MAU) naar de vangnetuitkering. Omdat er sprake is van een geheel nieuw 

verdeelsysteem, is een doorlopende tabel waarin ook de cijfers staan van het oude verdeelsysteem 

niet zinvol. In algemene zin is de verwachting uitgekomen dat er relatief veel aanvragen voor een 

vangnetuitkering zijn gedaan over 2015 ten opzichte van over 2014. Deze uitkomst hangt onder meer 

samen met de hoogte van de drempel, die in 2015 laag was ten opzichte van in 2014. Het grootste 

deel van de aanvragen in het kader van de IAU of de MAU waren IAU-aanvragen. Daarvan lag de 

drempel op tien procent. Voor de vangnetuitkering over 2015 ligt deze drempel op vijf procent.  

In tabel 3 staan de aantallen gemeenten, het aantal verzoeken, toekenningen en de bedragen die 

ermee gemoeid gaan.  

Tabel 3. Gemeenten, verzoeken en uitkeringen m.b.t. VU 2015 

Vangnetuitkering 2015 2015 

Aantal gemeenten in Nederland 393 

Aantal gemeenten met tekort boven drempel van vijf procent 184 

Aantal verzoeken VU  163* 

Aantal toekenningen VU 161 

Bedrag toekenningen VU in  € 70.550.542 

Gemiddeld uitgekeerd  bedrag VU in € 438.202 

In % van budget Pw (bedrag toekenningen VU / macrobudget) 1,26%     

*van de 163 verzoekende gemeenten hebben er 162 een tekort boven de drempel; één gemeente overschreed de drempel 

niet.  
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4. Evaluatie vangnetuitkering over 2015 
 

Nadat de beoordelingen voor de vangnetuitkering over 2015 door de Toetsingscommissie waren 

afgerond, heeft de commissie een interne evaluatie hiernaar gehouden.  

Gemeenten en toetsingscommissie hebben voor het eerst ervaring opgedaan met het tijdelijke 

vangnet VU 2015. Dit vormde voor SZW aanleiding om de commissie te verzoeken een interne 

evaluatie uit te voeren. De commissie heeft uitvoering gegeven aan het verzoek. De evaluatie is 

gebaseerd op bij de commissie beschikbare gegevens, horend bij de gemeentelijke verzoeken voor 

een vangnetuitkering over 2015.  

De interne evaluatie is uitgevoerd met het doel om na te gaan in hoeverre een belangrijke 

doelstelling van het vangnet, namelijk dat gemeenten een proces van tekortreductie inzetten in 

2015, is behaald. Een ander doel van de evaluatie is het in kaart brengen van de ervaringen van de 

commissie met de beoordelingen. De uitkomst hiervan wordt gebruikt bij de voorbereiding van de 

VU 2016. 

De commissie is verzocht in de interne evaluatie ook, waar mogelijk, aan te geven welke 

aanbevelingen hieruit naar voren komen voor de VU 2016 en 2017 en het daarbij behorende 

beoordelingsproces.  

De belangrijkste bevindingen (conclusies en aanbevelingen) zijn weergegeven in de box op de 

volgende pagina (box 1).  
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Box 1. Kerninformatie over de interne evaluatie naar de vangnetuitkering over 2015  

Doel 

SZW heeft de commissie verzocht om een interne evaluatie van de VU 2015 op te stellen. Doel van de 

evaluatie is zowel inzicht krijgen in de ervaringen met de beoordeling van de VU 2015 als in de mate waarin de 

doelstelling wordt gehaald van de VU 2015. Deze doelstelling is dat gemeenten in 2015 een proces van 

tekortreductie hebben ingezet.  

 

Opzet 

De interne evaluatie bestaat uit een steekproef van zestien gemeenten, waarin de verschillende typen 

gemeenten naar inwoner- en tekortgrootte zijn vertegenwoordigd, waarbij de door deze gemeenten 

ingezonden informatie nader is geanalyseerd. 

 

Bevindingen  

 De door de gemeenten in te zenden informatie was vormvrij. Dit leidde tot extra belasting bij de 

beoordeling van de informatie door de commissie, want niet altijd was helder of, waar en in welk 

document de gemeenten aantoonden dat aan de voorwaarden was voldaan. Deze onduidelijkheid 

leidde tot veel navraag bij gemeenten (zie ook paragraaf 3.1).  

 De zestien gemeenten uit de steekproef voldeden uiteindelijk aan de voorwaarden. 

 Deze gemeenten hebben in de loop van 2015 geconstateerd dat er een tekort over 2015 zou 

ontstaan en dit op een of andere manier gemeld aan de gemeenteraad. Het college heeft een analyse 

gemaakt van de mogelijke oorzaken van het tekort en het heeft maatregelen voorgesteld met het 

doel het tekort terug te brengen. Verder zijn analyse en maatregelen voorgelegd aan de 

gemeenteraad die daarover een oordeel heeft uitgesproken. 

 Voor sommige gemeenten blijkt het inschatten van het tekort in het lopende jaar soms lastig te zijn. 

De commissie zal nog nagaan of en hoe dit mee kan worden genomen bij de beoordeling van de VU 

2016. 

 De analyse van de oorzaken van het tekort bij gemeenten was relatief globaal (betrekking hebbend 

op instroom, uitstroom, handhaving c.q. sturing). Er was niet of nauwelijks sprake van vergelijking 

met andere gemeenten, 

 De maatregelen die gemeenten namen met het oog op tekortreductie waren zeer divers.  

 Uit de interne evaluatie blijkt echter dat het effect van maatregelen wel uitgebreid is gekwalificeerd. 

Maar het is wel zo dat alle onderzochte gemeenten hebben aangegeven dat ze het tekort in meer of 

mindere mate hebben teruggedrongen. Tevens is het zo dat gemeenten geen inschatting gemaakt 

hebben van de mate waarin zij het tekort hebben teruggedrongen. 

 De relatie tussen maatregelen en analyse was over het algemeen beperkt in de zin van globaal 

aanwezig. De genomen maatregelen hadden over het algemeen betrekking op de type oorzaak. Er is 

echter niet of nauwelijks een directe relatie gelegd tussen een specifieke maatregel en een specifieke 

oorzaak.  

 De gemeenten laten een verschillend beeld zien wat betreft de bespreking in de gemeenteraad. Bij 

drie gemeenten zijn de documenten slechts ter kennisgeving aangenomen en bij zeven gemeenten 

houdt de bespreking in dat de gemeenteraad akkoord gaat met de aanvraag voor een VU. Bij drie 

gemeenten is de rol van de gemeenteraad niet vast te stellen. Bij drie gemeenten heeft in de 

gemeenteraad een inhoudelijke discussie plaatsgevonden. Bij dit onderwerp speelt voor de 

commissie de vraag of de gemeenteraad de rol heeft opgepakt van toetsen op de kwaliteit, een rol 

die de commissie had bij de vorige vangnetten (IAU en MAU).  

 

Conclusies  

 In algemene zin dient te worden opgemerkt dat gegeven de omvang van de steekproef en het 

beschikbare materiaal verregaande conclusies niet getrokken kunnen worden. 

 Gemeenten nemen actie (maatregelen), maar het is een open vraag of het adequate maatregelen 

zijn. Gelet op de beperkte vergelijking met andere gemeenten, de beperkte relatie tussen maatregel 
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en oorzaak van het tekort en gelet op de beperkte inhoudelijke discussie in gemeenteraad, kan die 

vraag zeker niet met ja beantwoord worden, maar ook niet met nee. Wel zijn er een aantal punten 

die aandacht vragen en waarvoor de commissie aanbevelingen heeft gedaan. 

 

Aanbevelingen 

 Een vastgesteld format voor het indienen van de aanvragen.  

 Ondersteun gemeenten in het zich kunnen vergelijken met andere gemeenten (self-assessment, 

waarin deze vergelijking is opgenomen, kan daartoe een middel zijn).  

 Dat geldt ook voor het meer inzicht krijgen door gemeenten in het effect van de maatregelen die zij 

nemen.  

 Ook ondersteuning van gemeenteraden lijkt wenselijk, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van 

een checklist voor gemeenteraden en desgewenst workshops voor gemeenteraadsleden. 

 Zorg dat beleidsinformatie ook beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

5. Vooruitblik toekomstige vangnetten 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een vooruitblik voor de vangnetuitkering over 2016 (paragraaf 

5.1), op de vangnetuitkering over 2017 en verder (paragraaf 5.2) en de rol van de commissie in de 

toekomstige vangnetten (paragraaf 5.3).  

5.1 Vangnetuitkering over 2016 

In de verzamelbrief van 14 juli 2016 van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan gemeenten wordt 

aangegeven dat de vangnetuitkering over 2016 grotendeels hetzelfde blijft als over 2015. Dit 

betekent dat het college de gemeenteraad in 2016 moet informeren over zijn globale analyse 

omtrent de mogelijke oorzaak en omvang van het tekort en de maatregelen die zijn genomen of 

zullen worden genomen om tot tekortreductie te komen. De wijzigingen zijn beperkt en houden het 

volgende in: 

 Voor 2016 geldt dat de analyse niet langer in relatie hoeft te worden gebracht met de 

inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015 én de eerdere financiële resultaten van de 

uitvoering van de Wet werk en bijstand. 

 Daarnaast is het vormvrije karakter van het in te dienen verzoek vervallen. Stroomlijning van 

het verzoek zal voor gemeenten nauwelijks extra werk betekenen, terwijl het voor de 

Toetsingscommissie wel een aanzienlijke efficiencywinst zal opleveren. 

 Uitsluitend voor 2016 wordt het eigen risico bepaald op hetzij 5% van het budget, met 

toepassing van een getrapte vergoeding, hetzij een bedrag van € 30 per inwoner, afhankelijk 

van hetgeen voor de gemeente de gunstigste toepassing is. Voor enkele gemeenten geldt 

een ander regime, omdat hun aanvankelijk over 2016 toegekende MAU voortijdig is 

beëindigd. 

De genoemde wijzigingen in de verzamelbrief zijn op 1 oktober 2016 geformaliseerd in de wetgeving 

die op 1 januari 2017 ingaat.  

Het ministerie van SZW heeft het deel waarin de wetgeving wordt beschreven aangepast. Daarnaast 

heeft de commissie op de website aangegeven wat de wijzigingen betekenen voor de wijze van 

aanvragen en voor het beoordelingskader. 

5.2 Vangnetuitkering over 2017 en verder 

De Toetsingscommissie heeft, op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, in de uitvoeringstoets haar reactie gegeven op van de wetgeving voor het 

definitieve vangnet over 2017 en verder. Tevens ziet de commissie open einden met betrekking tot 

de uitvoering van de vangnetuitkering over 2017 en verder. Hiervoor stelt de commissie voor samen 

te werken in de regiefunctie (zie ook box 2).  
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Box 2. Kernpunten uit de uitvoeringstoets 

Punten van meer technische aard  

De commissie heeft op enkele punten van meer technische aard gevraagd om verduidelijking respectievelijk 

verbetering. Verder onderschrijft de commissie het idee van een eenvoudig vangnet, hetgeen betekent dat 

niet alles geregeld dient te worden. Immers, dat zou leiden tot een complex vangnet. In de uitvoeringstoets is 

ook een aantal open einden opgenomen, die de commissie ziet.  

 

Open einden 

Het gaat om de volgende open einden.  

 

 Wanneer zich bij de uitvoering van het vangnet onvoorziene problemen voordoen of dreigen voor 
te doen, kan er dan (proactief) worden gereageerd en door wie?  

 In het voorliggende voorstel wordt van de gemeente verwacht om tijdens het jaar al maatregelen 
te nemen, terwijl pas aan het eind van dat jaar het tekort definitief bekend is. Het moet zich nog 
bewijzen of gemeenten het verwachte tekort tijdig en afdoende kunnen voorspellen. 

 Hoe wordt er omgegaan met een gemeente die zich na drie jaar ingespannen te hebben toch nog 
een aanmerkelijk tekort heeft? Of hoe is de procedure om tot een antwoord op deze vraag te 
komen, wanneer zich dit probleem in de praktijk blijkt voor te doen?  

 Er wordt voor gekozen om geen verdeelstoornis per gemeente te berekenen, maar te werken met 
systeemonderhoud. Dat kan goed gaan, maar ook voorstelbaar is dat een gemeente zich in een 
bijzondere situatie bevindt die niet goed (in algemene regels) in het model is onder te brengen. 
Hoe wordt met een dergelijke kwestie omgegaan? Welk gremium is verantwoordelijk voor een 
antwoord?  

 Er is gekozen voor een eenvoudig vangnet met procedurele toetsing waarvan de werking nog niet 
bekend is. Vormt de drempel samen met de wettelijke voorwaarden voldoende stimulans, zodat 
gemeenten zich structureel inspannen om de tekorten weg te werken? Wat doet dit met het 
draagvlak en de intergemeentelijke solidariteit op de langere termijn. Wie bepaalt uiteindelijk of dit 
voldoende werkt? Een goed functionerend draagvlak is van belang voor een goede uitvoerbaarheid 
van de toetsing door de commissie.  

 De ervaringen met de IAU en de MAU van de afgelopen tien jaar leren de commissie dat de 
drempel en de inspanningsverplichting niet altijd voldoende werken. Hoewel het voorgestelde 
vangnet geheel anders van aard is, blijft het wel de vraag of het beoogde activerend beleid 
voldoende tot zijn recht komt. Dat betekent dat het effect van het vangnet met aandacht dient te 
worden gevolgd. Dit geldt met name voor gemeenten die een beroep doen op het vangnet.  

 Het voorstel van de werkgroep voor het vangnet spreekt over condities die het mogelijk maken dat 
gemeenten van elkaar kunnen leren en die het gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel 
bevorderen. In het besluit en de Nota van toelichting worden deze condities opdat gemeenten van 
elkaar kunnen leren niet terug gevonden. Wordt dit werkende weg verder uitgewerkt? Hoe wordt 
dit vormgegeven? Wie spelen hierbij een rol (en welke rol)?  

 Is er beoordelingsruimte voor de commissie in het geval er zich in de praktijk 
interpretatieverschillen voordoen (zie eerdere opmerkingen over procedurele en inhoudelijke 
toetsing)? En is er sprake van speelruimte als de werklast voor de commissie in de praktijk te hoog 
blijkt te zijn?  

 Hoe wordt gezorgd dat het ‘macrobudget’ voor zover het de kleine gemeenten betreft toereikend 
is voor deze kleine gemeenten; idem voor de middelgrote gemeenten? De ervaring van de 
commissie leert namelijk dat het grootste deel van de aanvragen gedaan werden door middelgrote 
en kleine gemeenten. Dat lijkt ook bij de VU 2015 het geval te zijn.  

 De verwachting is dat de uitname uit het macrobudget van twee jaar na het tekortjaar waarover 
het verzoek is ingediend (T+2) beperkt van aard lijkt te zijn. Wanneer door bijzondere 
omstandigheden (bijvoorbeeld veel aanvragen van grote gemeenten) de uitname uit het 
macrobudget groter is, zal dat tot een extra hoeveelheid aanvragen over twee jaar na het 
tekortjaar waarover het verzoek is ingediend (T+2) leiden vanwege het (door de grote uitname) 
verlaagde macrobudget. De vraag is of er mogelijkheden zijn om dit effect te dempen. 

 Ontsluiting van de informatie van de kennisgroep ten behoeve van andere gemeenten is nog een 



22 

 

open punt zoals ook in het voorstel voor het vangnet zelf wordt geconstateerd.  
 
Aanbeveling. 
Oplossing voor het omgaan met de hiervoor beschreven ‘open einden’ is om, voor een goede uitvoering en 

werking van een eenvoudig vangnet, een Regiefunctie in te richten, die kan inspelen op het zoeken van 

oplossingen van de gesignaleerde open einden. Een Regiefunctie waarin de verschillende perspectieven van 

beleid (SZW), uitvoering (gemeenten) en beoordeling (commissie) bij elkaar kunnen worden gebracht in een 

productieve dialoog. SZW vanuit haar verantwoordelijkheid voor een actuele inrichting en goed werkend 

beleid en wetgeving; VNG (en Divosa) vanuit haar rol om te komen tot een voor de uitvoering goed werkend 

vangnet met een structureel draagvlak voor de intergemeentelijke solidariteit; de commissie vanuit haar rol 

om te komen tot een rechtvaardige, consistente en transparante beoordeling. 

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de vangnetten 2016 en 2017 verder gevorderd. Op de 

website zijn de teksten voor het vangnet 2016 en 2017 geplaatst. De aanvraagprocedure voor het 

vangnet 2016 wordt aangepast en vereenvoudigd. Voor dit vangnet is door de minister een 

modelaanvraagformulier voor de gemeenten beschikbaar gesteld waarin alle informatie voor het 

verzoek wordt opgenomen. Voor beide vangnetten is of wordt het beoordelingskader aangepast 

waarin de wijze van beoordelen door de commissie wordt toegelicht. 

5.3 Rol toetsingscommissie in de toekomst 

 SZW heeft aan de commissie gevraagd een notitie op te stellen over de rol die zij voor de commissie 

ziet, in een veranderende context waarbij de beoordeling meer procedureel wordt. De commissie is 

ingegaan op het verzoek en zal begin 2017 haar notitie aanbieden aan SZW. In deze notitie zal 

worden ingegaan op de verschillende mogelijkheden van de invulling van de rol van de commissie en 

zal ook daarbij de bijbehorende voor- en nadelen benoemen. De commissie zal hierover haar 

voorkeur niet uitspreken. De keuze is voorbehouden aan de staatssecretaris. 
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Gebruikte afkortingen  

IAU  Incidentele aanvullende uitkering 
 

MAU  Meerjarige aanvullende uitkering 
 

PW  Participatiewet 
 

SiSA  Eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole 
 

SiSA-bijlage  SiSa-verantwoordingsinformatie 
 

SZW  Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
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Bijlage 1: Kernoverzicht van VU-verzoeken over 2015 

Code Gemeente Aantal inwoners 
per  1 januari 
2015 

Toegekend 
budget als 
bedoeld in 
artikel 69 Pw 

Netto lasten 
algemene 
bijstand in 
2015 

Tekort Pw 
als % van 
het 
toegekende 
budget 

Netto lasten 2015 
waarvoor een 
vangnetuitkering 
kon worden 
verstrekt 

Oordeel 
over 
toegang 
tot de 
VU 

Gerapporteerde 
fouten en 
onzekerheden 
Participatiewet 
2015    

Advies van 
de 
toetsings-
commissie 

738 Aalburg 12.922  €        1.026.133   €        1.265.955  23,37% € 162.862 Positief € 0,- Positief 

482 Alblasserdam 19.845  €        3.841.483   €        4.063.035  5,77% € 14.739 Positief € 0,- Positief 

1723 Alphen-Chaam 9.753  €            735.962   €            974.988  32,48% € 183.829 Positief € 0,- Positief 

60 Ameland 3.590  €            141.232   €            165.012  16,84% € 13.188 Positief € 0,- Positief 

307 Amersfoort 152.481  €      40.573.391   €      44.104.162  8,70% € 751.051 Positief € 0,- Positief 

200 Apeldoorn 158.099  €      40.561.210   €      46.550.186  14,77% € 2.946.885 Positief € 0,- Positief 

3 Appingedam 12.011  €        5.155.594   €        5.818.524  12,86% € 276.260 Positief € 0,- Positief 

202 Arnhem 152.293  €      88.920.671   €    100.764.878  13,32% € 5.175.157 Positief € 0,- Positief 

308 Baarn 24.406  €        4.125.943   €        4.695.981  13,82% € 260.592 Positief € 0,- Positief 

5 Bedum 10.441  €        1.742.859   €        1.893.266  8,63% € 31.632 Positief € 0,- Positief 

370 Beemster 8.903  €            831.753   €            967.910  16,37% € 73.776 Positief € 0,- Positief 

7 Bellingwedde 9.154  €        2.621.863   €        3.077.274  17,37% € 258.771 Positief € 0,- Positief 

893 Bergen (L.) 30.005  €        2.192.318   €        2.335.940  6,55% € 17.003 Positief € 0,- Positief 
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Code Gemeente Aantal inwoners 
per  1 januari 
2015 

Toegekend 
budget als 
bedoeld in 
artikel 69 Pw 

Netto lasten 
algemene 
bijstand in 
2015 

Tekort Pw 
als % van 
het 
toegekende 
budget 

Netto lasten 2015 
waarvoor een 
vangnetuitkering 
kon worden 
verstrekt 

Oordeel 
over 
toegang 
tot de 
VU 

Gerapporteerde 
fouten en 
onzekerheden 
Participatiewet 
2015    

Advies van 
de 
toetsings-
commissie 

748 Bergen op Zoom 66.320  €      21.135.650   €      23.902.064  13,09% € 1.181.240 Positief € 0,- Positief 

753 Best 28.737  €        4.945.122   €        5.457.318  10,36% € 141.312 Positief € 0,- Positief 

209 Beuningen 25.282  €        4.908.799   €        5.232.779  6,60% € 39.270 Positief € 0,- Positief 

1728 Bladel 19.869  €        1.865.462   €        2.012.757  7,90% € 27.011 Positief € 0,- Positief 

376 Blaricum 9.312  €        1.225.571   €        1.441.833  17,65% € 124.344 Positief € 0,- Positief 

377 Bloemendaal 22.256  €        2.201.277   €        2.460.362  11,77% € 93.989 Positief € 0,- Positief 

1901 Bodegraven-Reeuwijk 33.208  €        3.050.109   €        3.317.772  8,78% € 57.579 Positief € 0,- Positief 

755 Boekel 10.119  €            991.425   €        1.101.485  11,10% € 35.703 Positief € 0,- Positief 

756 Boxmeer 28.342  €        3.730.128   €        4.149.549  11,24% € 139.661 Positief € 0,- Positief 

758 Breda 180.937  €      58.603.168   €      63.212.860  7,87% € 839.767 Positief € 0,- Positief 

1876 Bronckhorst 36.726  €        3.763.025   €        4.118.955  9,46% € 83.889 Positief € 0,- Positief 

312 Bunnik 14.662  €        1.298.935   €        1.527.518  17,60% € 131.163 Positief € 0,- Positief 

381 Bussum 32.908  €        6.170.915   €        7.013.677  13,66% € 379.943 Positief € 0,- Positief 

109 Coevorden 35.535  €      11.015.526   €      11.861.776  7,68% € 147.737 Positief € 0,- Positief 

1706 Cranendonck 20.542  €        3.046.422   €        3.276.435  7,55% € 38.846 Positief € 0,- Positief 
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Code Gemeente Aantal inwoners 
per  1 januari 
2015 

Toegekend 
budget als 
bedoeld in 
artikel 69 Pw 

Netto lasten 
algemene 
bijstand in 
2015 

Tekort Pw 
als % van 
het 
toegekende 
budget 

Netto lasten 2015 
waarvoor een 
vangnetuitkering 
kon worden 
verstrekt 

Oordeel 
over 
toegang 
tot de 
VU 

Gerapporteerde 
fouten en 
onzekerheden 
Participatiewet 
2015    

Advies van 
de 
toetsings-
commissie 

611 Cromstrijen 12.784  €            887.681   €        1.107.616  24,78% € 153.359 Positief € 0,- Positief 

148 Dalfsen 27.677  €        2.380.191   €        2.678.799  12,55% € 120.094 Positief € 0,- Positief 

310 De Bilt 42.169  €        6.001.462   €        7.588.186  26,44% € 1.286.651 Positief € 0,- Positief 

1921 De Friese Meren 51.213  €      11.296.241   €      12.440.205  10,13% € 296.746 Positief € 0,- Positief 

1663 De Marne 10.157  €        3.047.929   €        3.396.991  11,45% € 120.467 Positief € 0,- Positief 

736 De Ronde Venen 42.588  €        5.296.893   €        5.703.925  7,68% € 71.094 Positief € 0,- Positief 

1690 De Wolden 23.661  €        2.626.990   €        2.822.066  7,43% € 31.863 Positief € 0,- Positief 

796 Den Bosch 150.889  €      47.881.909   €      52.688.186  9,34% € 1.038.591 Positief   €                
335.000,-  

Positief 

150 Deventer 98.540  €      34.377.175   €      38.006.574  10,56% € 1.051.111 Positief € 0,- Positief 

1774 Dinkelland 25.928  €        2.511.029   €        2.672.251  6,42% € 17.835 Positief € 0,- Positief 

221 Doesburg 11.355  €        4.347.994   €        4.595.699  5,70% € 15.153 Positief € 0,- Positief 

222 Doetinchem 56.484  €      13.840.681   €      16.162.799  16,78% € 1.284.067 Positief € 0,- Positief 

505 Dordrecht 118.899  €      51.520.165   €      55.948.768  8,60% € 926.297 Positief € 0,- Positief 

498 Drechterland 19.294  €        1.684.185   €        1.821.272  8,14% € 26.439 Positief € 0,- Positief 

225 Druten 18.294  €        3.010.123   €        3.467.229  15,19% € 231.347 Positief € 0,- Positief 
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226 Duiven 25.548  €        5.328.627   €        5.794.915  8,75% € 99.929 Positief € 0,- Positief 

228 Ede 111.575  €      19.639.346   €      22.860.385  16,40% € 1.748.088 Positief € 0,- Positief 

770 Eersel 18.347  €        1.462.200   €        1.627.832  11,33% € 55.967 Positief € 0,- Positief 

114 Emmen 107.775  €      45.869.943   €      50.188.960  9,42% € 1.012.760 Positief € 0,- Positief 

153 Enschede 158.553  €      89.586.736   €      94.650.428  5,65% € 584.355 Positief € 0,- Positief 

233 Ermelo 26.190  €        3.680.378   €        4.286.073  16,46% € 329.667 Positief € 0,- Positief 

777 Etten-Leur 42.503  €        7.798.280   €        8.828.815  13,21% € 445.664 Positief € 0,- Positief 

1722 Ferwerderadiel 8.738  €        2.336.394   €        2.588.569  10,79% € 76.945 Positief € 0,- Positief 

779 Geertruidenberg 21.574  €        3.954.564   €        4.230.323  6,97% € 39.015 Positief € 0,- Positief 

689 Giessenlanden 14.464  €            911.054   €        1.133.035  24,37% € 153.652 Positief € 0,- Positief 

784 Gilze en Rijen 26.065  €        5.042.010   €        5.553.642  10,15% € 133.481 Positief € 0,- Positief 

664 Goes 37.153  €        8.972.892   €        9.481.624  5,67% € 30.044 Positief € 0,- Positief 

785 Goirle 23.014  €        3.461.202   €        3.919.516  13,24% € 198.724 Positief € 0,- Positief 

513 Gouda 71.105  €      21.294.070   €      23.036.022  8,18% € 338.624 Positief € 0,- Positief 

786 Grave 12.840  €        1.834.935   €        1.999.284  8,96% € 36.301 Positief € 0,- Positief 
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241 Groesbeek 15.110  €        7.881.487   €        9.510.022  20,66% € 1.037.423 Positief € 0,- Positief 

158 Haaksbergen 24.307  €        4.118.805   €        4.790.062  16,30% € 362.347 Positief € 0,- Positief 

393 Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 

5.574  €            749.940   €            888.098  18,42% € 81.913 Positief € 0,- Positief 

1655 Halderberge 29.484  €        5.341.103   €        5.720.207  7,10% € 56.024 Positief € 0,- Positief 

243 Harderwijk 45.776  €      10.419.020   €      11.089.209  6,43% € 74.619 Positief € 0,- Positief 

72 Harlingen 15.779  €        7.114.341   €        7.472.231  5,03% € 1.086 Positief € 0,- Positief 

396 Heemskerk 39.138  €        9.754.159   €      10.918.056  11,93% € 676.189 Positief € 0,- Positief 

74 Heerenveen 50.141  €      16.985.663   €      19.052.328  12,17% € 792.740 Positief € 0,- Positief 

399 Heiloo 22.553  €        2.675.145   €        2.919.627  9,14% € 55.362 Positief € 0,- Positief 

63 het Bildt 10.592  €        3.554.754   €        3.750.299  5,50% € 8.904 Positief € 0,- Positief 

797 Heusden 43.132  €        6.762.795   €        8.030.946  18,75% € 760.941 Positief € 0,- Positief 

798 Hilvarenbeek 15.042  €        1.259.636   €        1.496.684  18,82% € 142.575 Positief € 0,- Positief 

402 Hilversum 87.161  €      24.699.922   €      27.615.634  11,80% € 1.063.218 Positief € 0,- Positief 

406 Huizen 41.315  €        8.897.628   €        9.537.092  7,19% € 97.291 Positief € 0,- Positief 

1884 Kaag en Braassem 25.844  €        2.585.828   €        2.872.636  11,09% € 92.871 Positief € 0,- Positief 
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678 Kapelle 12.545  €            843.466   €        1.136.069  34,69% € 229.343 Positief € 0,- Positief 

537 Katwijk 63.633  €      10.032.900   €      11.096.046  10,60% € 310.679 Positief € 0,- Positief 

588 Korendijk 10.778  €            720.619   €            986.202  36,85% € 211.537 Positief € 0,- Positief 

1685 Landerd 15.290  €        1.033.341   €        1.387.643  34,29% € 276.801 Positief € 0,- Positief 

882 Landgraaf 37.456  €      13.744.033   €      14.536.611  5,77% € 52.688 Positief € 0,- Positief 

415 Landsmeer 10.823  €        1.279.283   €        1.487.050  16,24% € 111.821 Positief € 0,- Positief 

416 Langedijk 27.287  €        3.149.517   €        3.358.702  6,64% € 25.855 Positief € 0,- Positief 

80 Leeuwarden 107.691  €      73.929.360   €      77.862.974  5,32% € 237.146 Positief € 0,- Positief 

1640 Leudal 36.244  €        4.394.575   €        5.082.951  15,66% € 358.783 Positief € 0,- Positief 

327 Leusden 29.062  €        3.084.543   €        3.428.308  11,14% € 112.424 Positief € 0,- Positief 

262 Lochem 33.244  €        4.601.992   €        5.525.877  20,08% € 578.736 Positief € 0,- Positief 

331 Lopik 14.099  €        1.336.268   €        1.470.702  10,06% € 34.214 Positief € 0,- Positief 

24 Loppersum 10.140  €        2.839.346   €        3.040.228  7,07% € 29.457 Positief € 0,- Positief 

168 Losser 22.467  €        4.573.468   €        5.103.835  11,60% € 187.357 Positief € 0,- Positief 

1641 Maasgouw 23.766  €        3.658.938   €        3.974.895  8,64% € 66.505 Positief € 0,- Positief 
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25 Marum 10.311  €        2.133.724   €        2.289.179  7,29% € 24.384 Positief € 0,- Positief 

1908 Menameradiel 13.612  €        2.597.560   €        2.911.522  12,09% € 119.145 Positief € 0,- Positief 

425 Naarden 17.274  €        2.078.047   €        2.434.287  17,14% € 200.386 Positief € 0,- Positief 

946 Nederweert 16.776  €        1.645.366   €        1.893.809  15,10% € 125.041 Positief € 0,- Positief 

304 Neerijnen 12.038  €        1.402.558   €        1.523.329  8,61% € 25.322 Positief € 0,- Positief 

569 Nieuwkoop 27.114  €        2.585.762   €        2.831.717  9,51% € 58.333 Positief € 0,- Positief 

268 Nijmegen 170.681  €      93.210.789   €      99.342.213  6,58% € 735.442 Positief € 0,- Positief 

1699 Noordenveld 31.137  €        7.011.719   €        7.563.815  7,87% € 100.755 Positief € 0,- Positief 

820 Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten 

22.620  €        4.576.114   €        4.925.435  7,63% € 60.258 Positief € 0,- Positief 

302 Nunspeet 26.744  €        3.433.136   €        3.704.804  7,91% € 50.006 Positief € 0,- Positief 

579 Oegstgeest 22.997  €        2.943.857   €        3.553.233  20,70% € 388.587 Positief € 0,- Positief 

823 Oirschot 18.079  €        1.400.922   €        1.656.317  18,23% € 150.326 Positief € 0,- Positief 

824 Oisterwijk 25.732  €        3.499.235   €        3.712.057  6,08% € 18.930 Positief € 0,- Positief 

269 Oldebroek 23.001  €        2.519.347   €        3.142.319  24,73% € 434.021 Positief € 0,- Positief 

432 Opmeer 11.301  €        1.112.764   €        1.363.359  22,52% € 167.138 Positief € 0,- Positief 
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86 Opsterland 29.859  €        7.492.555   €        8.326.428  11,13% € 271.931 Positief € 0,- Positief 

1509 Oude IJsselstreek 39.558  €        7.025.055   €        8.613.912  22,62% € 1.061.978 Positief € 0,- Positief 

437 Ouder-Amstel 13.289  €        1.740.189   €        2.197.749  26,29% € 327.046 Positief € 0,- Positief 

590 Papendrecht 32.188  €        6.240.428   €        6.741.628  8,03% € 94.589 Positief € 0,- Positief 

274 Renkum 31.408  €        7.020.965   €        7.837.844  11,63% € 290.307 Positief € 0,- Positief 

275 Rheden 43.625  €      11.804.625   €      13.646.227  15,60% € 956.255 Positief € 0,- Positief 

340 Rhenen 19.308  €        3.355.606   €        3.835.885  14,31% € 228.609 Positief € 0,- Positief 

196 Rijnwaarden 10.912  €        2.490.025   €        3.291.857  32,20% € 615.080 Positief € 0,- Positief 

1674 Roosendaal 76.874  €      21.217.646   €      23.517.581  10,84% € 708.612 Positief € 0,- Positief 

965 Simpelveld 10.844  €        1.943.960   €        2.149.877  10,59% € 60.120 Positief € 0,- Positief 

1702 Sint Anthonis 11.612  €            724.219   €            911.303  25,83% € 132.768 Positief € 0,- Positief 

845 Sint-Michielsgestel 28.395  €        2.693.146   €        3.166.534  17,58% € 338.731 Positief € 0,- Positief 

610 Sliedrecht 24.758  €        5.073.305   €        5.696.054  12,28% € 242.251 Positief € 0,- Positief 

40 Slochteren 15.583  €        2.952.964   €        3.158.875  6,97% € 29.131 Positief € 0,- Positief 

342 Soest 45.454  €        8.098.342   €        9.578.031  18,27% € 872.313 Positief € 0,- Positief 
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180 Staphorst 16.421  €        1.347.720   €        1.563.052  15,98% € 114.253 Positief € 0,- Positief 

532 Stede Broec 21.498  €        2.655.208   €        3.143.324  18,38% € 288.975 Positief € 0,- Positief 

851 Steenbergen 23.638  €        3.818.172   €        4.747.640  24,34% € 643.105 Positief € 0,- Positief 

1708 Steenwijkerland 43.219  €      11.005.306   €      11.989.526  8,94% € 216.977 Positief € 0,- Positief 

1900 Sûdwest-Fryslân 84.164  €      27.186.427   €      31.130.143  14,51% € 1.904.734 Positief € 0,- Positief 

9 Ten Boer 7.452  €        1.083.132   €        1.314.646  21,37% € 150.279 Positief € 0,- Positief 

93 Terschelling 4.827  €            313.210   €            335.041  6,97% € 3.085 Positief € 0,- Positief 

716 Tholen 25.440  €        3.648.174   €        4.332.687  18,76% € 410.900 Positief € 0,- Positief 

281 Tiel 41.590  €      14.747.825   €      16.842.228  14,20% € 988.316 Positief € 0,- Positief 

855 Tilburg 211.648  €      89.549.026   €    100.876.355  12,65% € 4.611.152 Positief € 0,- Positief 

450 Uitgeest 13.291  €        1.452.249   €        1.679.989  15,68% € 118.821 Positief € 0,- Positief 

344 Utrecht 334.176  €    121.740.430   €    136.554.812  12,17% € 5.683.850 Positief € 0,- Positief 

1581 Utrechtse Heuvelrug 48.183  €        6.394.133   €        7.882.824  23,28% € 1.328.838 Positief € 0,- Positief 

858 Valkenswaard 30.234  €        6.549.709   €        6.965.750  6,35% € 44.278 Positief € 0,- Positief 

345 Veenendaal 63.440  €      16.386.264   €      18.097.520  10,44% € 482.286 Positief € 0,- Positief 
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717 Veere 21.926  €        2.240.319   €        2.413.878  7,75% € 30.772 Positief € 0,- Positief 

984 Venray 43.202  €        9.940.109   €      10.608.954  6,73% € 85.920 Positief € 0,- Positief 

48 Vlagtwedde 16.212  €        2.673.601   €        3.481.467  30,22% € 607.346 Positief € 0,- Positief 

96 Vlieland 1.103  €              64.867   €              83.427  28,61% € 13.695 Positief € 0,- Positief 

718 Vlissingen 44.485  €      22.870.564   €      26.306.544  15,02% € 1.720.688 Positief € 0,- Positief 

626 Voorschoten 25.150  €        4.236.523   €        4.533.314  7,01% € 42.482 Positief € 0,- Positief 

865 Vught 25.853  €        3.446.180   €        3.700.262  7,37% € 40.887 Positief € 0,- Positief 

627 Waddinxveen 25.657  €        3.733.300   €        4.023.678  7,78% € 51.857 Positief € 0,- Positief 

629 Wassenaar 25.731  €        4.453.529   €        5.145.069  15,53% € 357.525 Positief € 0,- Positief 

852 Waterland 17.143  €        1.691.032   €        1.919.965  13,54% € 102.106 Positief € 0,- Positief 

988 Weert 48.914  €      11.749.224   €      13.299.450  13,19% € 669.034 Positief € 0,- Positief 

457 Weesp 18.348  €        4.595.960   €        5.101.741  11,00% € 161.084 Positief € 0,- Positief 

870 Werkendam 26.452  €        2.824.148   €        3.073.575  8,83% € 54.110 Positief € 0,- Positief 

668 West Maas en Waal 18.570  €        2.648.412   €        3.248.649  22,66% € 401.606 Positief € 0,- Positief 

293 Westervoort 14.992  €        5.011.948   €        5.429.090  8,32% € 83.272 Positief € 0,- Positief 
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614 Westvoorne 14.083  €        1.197.478   €        1.533.637  28,07% € 246.348 Positief € 0,- Positief 

296 Wijchen 40.886  €        8.561.782   €        9.493.635  10,88% € 289.719 Positief € 0,- Positief 

352 Wijk bij Duurstede 23.222  €        3.021.660   €        3.505.597  16,02% € 257.313 Positief € 0,- Positief 

53 Winsum 13.774  €        3.292.748   €        3.689.142  12,04% € 149.438 Positief € 0,- Positief 

294 Winterswijk 28.977  €        7.491.404   €        7.934.601  5,92% € 34.313 Positief € 0,- Positief 

351 Woudenberg 12.487  €            878.601   €        1.261.740  43,61% € 317.244 Positief € 0,- Positief 

874 Woudrichem 14.388  €        1.247.233   €        1.703.330  36,57% € 362.555 Positief € 0,- Positief 

707 Zederik 13.717  €            961.032   €        1.058.394  10,13% € 25.285 Positief € 0,- Positief 

355 Zeist 61.641  €      14.561.804   €      17.038.534  17,01% € 1.384.595 Positief € 0,- Positief 

299 Zevenaar 32.265  €        7.834.732   €        8.658.276  10,51% € 235.939 Positief € 0,- Positief 

879 Zundert 21.363  €        2.109.838   €        2.498.299  18,41% € 230.223 Positief € 0,- Positief 

301 Zutphen 46.849  €      16.807.413   €      21.034.738  25,15% € 2.966.769 Positief € 0,- Positief 

193 Zwolle 123.861  €      42.721.515   €      44.942.384  5,20% € 42.397 Positief € 0,- Positief 
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Bijlage 2. Niet-aanvragende gemeenten met een tekort over de 

drempel 

Code Gemeente Budget € Saldo € Tekort € % Niet aangevraagd, 
wel recht € 

  Nederland 5.612.318.346 5.704.206.089 -91.887.743     

613 Albrandswaard 4.025.292 4.342.563 -317.271 -8% 58.003 

203 Barneveld 6.316.947 6.695.401 -378.454 -6% 31.303 

757 Boxtel 5.126.270 5.410.464 -284.194 -6% 13.940 

501 Brielle 2.465.970 2.811.509 -345.539 -14% 160.591 

313 Bunschoten 1.824.952 1.925.182 -100.230 -5% 4.491 

383 Castricum 3.499.483 3.691.562 -192.079 -5% 8.552 

1729 Gulpen-Wittem 1.823.815 2.034.719 -210.904 -12% 74.118 

788 Haaren 1.025.823 1.088.316 -62.493 -6% 5.601 

17 Haren 3.114.818 3.402.982 -288.164 -9% 66.212 

534 Hillegom 2.890.682 3.037.223 -146.541 -5% 1.003 

553 Lisse 2.615.241 2.882.209 -266.968 -10% 70.825 

263 Maasdriel 2.725.537 3.089.975 -364.438 -13% 160.023 

1731 Midden-Drenthe 5.914.864 6.305.417 -390.553 -7% 47.405 

575 Noordwijk 3.283.962 3.482.085 -198.123 -6% 16.962 

576 Noordwijkerhout 1.820.724 1.966.524 -145.800 -8% 27.382 

431 Oostzaan 912.686 1.092.709 -180.023 -20% 22.817 

765 Pekela 6.270.226 6.621.140 -350.914 -6% 18.701 

273 Putten 2.550.297 2.797.128 -246.831 -10% 59.658 

285 Voorst 3.159.554 3.602.616 -443.062 -14% 206.095 

866 Waalre 2.187.362 2.299.197 -111.835 -5% 1.233 

297 Zaltbommel 3.791.038 4.352.925 -561.887 -15% 277.559 

478 Zeevang 649.003 718.725 -69.722 -11% 21.047 

  Totaal/ gemiddeld 67.994.546 73.650.571 -5.656.025 -8% 1.353.524 
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Bijlage 3. Beoordelingskader VU 2015 

In deze bijlage wordt een overzicht van de vereisten regelgeving en de wijze van beoordelen 
opgenomen.  
Dit beoordelingskader is ook gepubliceerd op de website van de commissie onder vangnetuitkering 
2015/ beoordeling en advisering. 
 

BEOORDELING TC VANGNETUITKERING OVER 2015 

          

A. VEREISTEN ART. 10, EERSTE LID, 
BESLUIT PW 

      

          

  VEREISTEN JA NEE BIJZONDERHEDEN 

A1 Verzoek ingediend door college?     a. een door een WGR-verband ingediend 
verzoek is niet rechtsgeldig 

        b. de TC heeft geen bevoegdheid hiervan af te 
wijken 

A2 Verzoek uiterlijk ontvangen 
15.08.2016? 

    a. sprake is van een fatale termijn  

        b. de TC heeft geen bevoegdheid hiervan af te 
wijken 

A3 Gebruik gemaakt van 
modelaanvraagformulier? 

    Dit betreft het aanvraagformulier op de website 

A4 Netto lasten 2015 meer dan 
105% Pw-budget? 

    De TC moet de door de accountant 
gerapporteerde fouten en onzekerheden, 
conform artikel 10, derde lid, BPw, in mindering 
brengen op de netto lasten zoals die blijken uit 
de SiSa-verantwoording 

          

B. VEREISTEN ART. 10, TWEEDE LID, 
BESLUIT PW 

   

          

  VEREISTEN JA NEE BIJZONDERHEDEN 

B1 Globale analyse van:      Voor wat betreft de inhoudelijke eisen 
waaraan de globale analyse moet voldoen, 
kan de TC de vaststelling baseren op 
letterlijk geciteerde teksten uit de 
regelgeving, maar ook uit de context die in 
de gemeentelijke documenten is geschetst. 

 Indien de TC noch o.b.v. de letterlijk tekst 
noch o.b.v. de context kan vaststellen dat 
de analyse voldoet aan de daaraan te 
stellen eisen, stelt de TC de gemeente 
binnen een vast te stellen periode in de 
gelegenheid haar verzoek aan te vullen met 
een toelichting op het voor de TC 
ontbrekende vereiste. 

 De commissie zal zich geen oordeel vormen 
over de kwaliteit van de analyse. Een 
dergelijke beoordeling blijft voorbehouden 
aan het lokale bestuur.  

  a. mogelijke oorzaak tekort op Pw-
budget? 

    

  b. mogelijke omvang tekort op Pw-
budget? 

    

  c. rekening gehouden met 
inwerkingtreding Pw? 

    

  d. rekening gehouden met 
financiële resultaten WWB? 

    

  e. verwachte ontwikkelingen tekort 
komende jaren benoemd? 
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 De commissie weegt de 'globale analyse' 
mee als een harde eis. Dat wil zeggen dat 
het ontbreken ervan leidt tot een negatief 
advies.  
De aanwezigheid van een of meer van de 
onderdelen a-e wordt wel nagegaan en bij 
afwezigheid aangevuld. Dat betekent echter 
niet dat dit automatisch leidt tot een 
negatief advies,de aanwezigheid wordt 
namelijk meegewogen in het grotere  
geheel van de globale analyse en wordt 
afgewogen tegenover het (financieel) 
belang van een positief advies voor de 
gemeente.  

          

B2 Heeft College de raad 
geïnformeerd: 

     De commissie beoordeelt of de Gemeente-
raad daadwerkelijk is geïnformeerd in 2015 
over de analyse en de genomen dan wel te 
nemen maatregelen. De commissie weegt 
dit mee als een harde eis. Dat wil zeggen 
dat het ontbreken ervan leidt tot een 
negatief advies. 

 Indien het college haar analyse en 
informatie over de genomen dan wel te 
nemen maatregelen voorlegt aan een door 
de Raad ingestelde commissie, wordt ook 
voldaan aan de wettelijke eis. Dat betekent 
dat het voorleggen aan de Raadscommissie 
in plaats van de Gemeenteraad niet leidt 
tot een negatief advies door de commissie. 

  a. in 2015 ?     

  b. over analyse?     

  c. over genomen/te nemen 
maatregelen tekortreductie? 

    

          

B3 Kunnen de opvattingen van de 
Raad worden vastgesteld? 

    Dit vereiste is informatief van aard en niet 
materieel. Dat betekent dat weliswaar om deze 
informatie wordt gevraagd als onderdeel van 
het verzoek, maar dat het ontbreken ervan niet 
kan leiden tot een negatief advies. 

          

B4 Kan worden vastgesteld:      Dit vereiste is informatief van aard en niet 
materieel. Dat betekent dat weliswaar om 
deze informatie wordt gevraagd als 
onderdeel van het verzoek, maar dat het 
ontbreken ervan niet kan leiden tot een 
negatief advies.  

 Indien een gemeente in 2015 geen 
maatregelen heeft getroffen dan kan zij 
volstaan door hierop te wijzen. Indien het 
college wel maatregelen heeft getroffen 
dan wil SZW geïnformeerd worden over de 
werkelijk getroffen maatregel. Ook is SZW 
erin geïnteresseerd of de maatregelen 
hebben gebracht wat het college ervan 

  a. of het college in 2015 
maatregelen heeft getroffen; en zo 
ja 

    

  b. welke maatregelen zijn 
getroffen? 

    

  c. hoe het college de getroffen 
maatregelen kwalificeert? 
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verwachtte. Maar als het college daarover 
geen informatie kan verstrekken omdat 
hetzij geen maatregelen zijn getroffen, 
hetzij de maatregelen daarvoor tekort 
geleden zijn ingevoerd, kan worden 
volstaan met een dergelijke vermelding. 

  d. wat de netto Pw-lasten zijn 
geweest over 2015? 

    Informatie wordt verkregen uit SiSa. 

          

C. OVERIGE ASPECTEN    

          

VEREISTEN JA NEE BIJZONDERHEDEN 

C1 Ex-MAU-gemeente met 
beschermde rechten? 

    Informatie hierover is beschikbaar bij de 
commissie. In dat geval geldt een afwijkende 
bepaling van de hoogte van de vangnetuitkering 
(art 10 BPw, vierde lid). 

C2 Correctie vereist op grond van 10a, 
vierde lid, BPw? 

    Informatie wordt ontvangen van het ministerie 
van SZW. In dit geval geldt een afwijkende 
bepaling van de hoogte van het budget. 

C3 Geen aanwijzing gegeven in 2015 of 
2016? 

    Informatie wordt ontvangen van het ministerie 
van SZW. Indien er sprake is van een aanwijzing 
in 2015 of 2016 leidt dat tot een negatief advies. 

 


