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Tekort 75 (19,3%) 169 (43,6%) 61 (15,7%) 
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Voorwoord 
 
Het afgelopen jaar is een intensief jaar geworden voor de commissie vanwege het grote aantal 
aanvragen in het kader van de vangnetuitkering (VU) over 2017.  

De commissie heeft geïnvesteerd om deze hoeveelheid aanvragen in goede banen te leiden en tot een 
consistente beoordeling te komen. Voorafgaand aan de beoordelingsperiode is gekeken naar de 
regelgeving, zijn er verbetervoorstellen voor de regelgeving gedaan en uitgevoerd, is het 
beoordelingskader aangescherpt en is het aanvraagformulier verder verbeterd. Via ‘veelgestelde vragen’ 
op de website zijn gemeenten zo goed mogelijk geïnformeerd over de bestaande en de nieuwe eisen. 

Hoewel er dit jaar sprake was van een flinke vernieuwing van de commissie (twee nieuwe leden en een 
andere voorzitter) is de commissie er in geslaagd de beoordelingen tijdig af te ronden en de kwaliteit 
van de beoordelingen op peil te houden. Dat resulteerde in een tijdige oplevering van alle 208 
aanvragen. 

De commissie waardeert dan ook enorm de extra inzet van haar secretariaat. 

Verder zou dit resultaat onmogelijk zijn zonder de intensieve en zeer goede samenwerking met haar 
partners: het ministerie van SZW, de VNG en Divosa. Door regelmatig overleg, het organiseren van 
gezamenlijke bijeenkomsten, en door intensieve samenwerking op gezamenlijke producten en 
communicatie is dit resultaat uiteindelijk tot stand gekomen. De commissie dankt daarbij haar partners 
voor deze goede samenwerking en wenst die ook in de toekomst op dezelfde voet voort te zetten. 

Met al deze inzet, ondersteuning en samenwerking kan de commissie haar werk blijven voortzetten, 
zodat financiële risico’s in het kader van de Participatiewet voor gemeenten beperkt kunnen blijven. 

 

De voorzitter van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet 

Drs. ing. G. (Ger) Jaarsma 
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Hoofdstuk 1. Inleiding en managementsamenvatting 
 
Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en 
loonkostensubsidies. Gemeenten die een tekort hebben kunnen onder voorwaarden in aanmerking 
komen voor een vangnetuitkering. De onafhankelijke toetsingscommissie vangnet Participatiewet 
beoordeelt deze aanvragen en adviseert hierover de staatssecretaris van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Vanaf 2015 worden aanvragen niet langer inhoudelijk beoordeeld, maar procedureel beoordeeld. Bij 
inhoudelijke beoordeling werd inhoudelijk gekeken naar de oorzaken van het tekort en de 
arbeidsmarktomstandigheden van de gemeente. Bij de procedurele beoordeling wordt gewaarborgd dat 
het college van de aanvragende gemeente heeft verklaard dat maatregelen zijn getroffen om het tekort 
te reduceren en dat de gemeenteraad heeft ingestemd met die verklaring. Bij de procedurele 
beoordeling wordt het college gevraagd om de verklaring toe te lichten (analyse op tekort, toelichting 
op getroffen maatregelen, verwachte effecten). De toetsingscommissie beoordeelt of antwoord wordt 
gegeven op deze vragen. De commissie geeft geen inhoudelijk oordeel over de toelichting van het 
college. Dat is voorbehouden aan de gemeenteraad. 

De commissie ontving 208 verzoeken over 2017. Dat aantal is vergelijkbaar met 2016, maar hoger dan 
2015. Een belangrijke verklaring voor het hoge aantal verzoeken is het tekort op het macrobudget 
(5,9%) en de lagere toegangsdrempel tot het vangnet. 

De commissie heeft 207 verzoeken positief beoordeeld. Bij 26 gemeenten was het nodig om 
aanvullende informatie op te vragen. De commissie heeft één verzoek negatief beoordeeld, omdat deze 
gemeente niet voldeed aan de financiële voorwaarden (tekort was te klein). De toetsingscommissie 
heeft haar adviezen tijdig aan de staatssecretaris uitgebracht. De staatssecretaris heeft overeenkomstig 
het advies deze 207 gemeenten een vangnetuitkering verstrekt voor een bedrag van 108 miljoen euro 
(zie kerncijfers). 

Bij zes gemeenten zijn onrechtmatigheden geconstateerd. Het bedrag voor de onrechtmatigheden 
wordt afgetrokken van de vangnetuitkering.  

Niet alle gemeenten die in aanmerking kwamen voor een vangnetuitkering hebben een aanvraag 
gedaan. Het ging om 15 gemeenten met zowel kleine als grote tekorten. De toetsingscommissie heeft 
zich ingespannen om het niet-gebruik te laten afnemen. 

Evenals voorgaande jaren heeft de commissie ook dit jaar veel aandacht besteed aan de communicatie 
richting gemeenten middels een website, postbus en bijeenkomsten. Ook is informatie gepubliceerd via 
de websites van VNG en Divosa.  

De commissie vindt het verder belangrijk om desgevraagd gemeenten te faciliteren in bijeenkomsten 
waar gemeenten informatie ontvangen over het vangnet, de voorwaarden en waarbij er kennis 
onderling kan worden uitgewisseld over de toepassing ervan. In dit kader heeft Divosa bijeenkomsten 
georganiseerd, die specifiek waren gericht op de externe maatregelen. Dat zijn maatregelen waarbij de 
gemeente advies krijgt van buiten de eigen gemeente over mogelijke te nemen maatregelen. SZW, VNG 
en de toetsingscommissie zijn betrokken bij de voorbereiding van deze bijeenkomsten.  
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De commissie vindt het van belang dat het college in haar aanvraag een toelichting geeft op de 
maatregelen die zijn getroffen gericht op tekortreductie. Dit geeft de gemeenteraad inhoudelijk inzicht 
en andere gemeenten kunnen lessen trekken uit deze toelichting voor hun eigen beleid en uitvoering. 
Daarnaast is de toelichting van het college van belang voor de signalerende rol van de commissie. De 
toelichting op  de getroffen maatregelen biedt de commissie ook de mogelijkheid meer inzicht te krijgen 
in de werking van het vangnet. Om bovenstaande redenen zijn de getroffen maatregelen door Divosa 
geïnventariseerd. Het doel hiervan is om een beeld te schetsen welke maatregelen de gemeenten vooral 
treffen om onder andere het tekort te reduceren en hoe zich dit in de loop der jaren ontwikkelt.  
Wat als eerste opvalt is dat door de jaren heen de top 10 van de maatregelen grotendeels (8 van de 10) 
hetzelfde is gebleven. Een enkele keer is er in de top 10 een maatregel bij gekomen, zoals de aanpak van 
statushouders. Wel zijn er verschuivingen in de omvang van de genoemde maatregelen waarneembaar. 

In haar vorig jaarverslag (over het jaar 2017) heeft de commissie aandacht gevraagd voor de werking en 
het draagvlak van het vangnet. De onderwerpen werking en draagvlak hangen onderling samen. De 
beoordeling door de toetsingscommissie heeft geen sterk onderscheidend vermogen in de mate waarin 
gemeenten zich inzetten. Het is aan het lokale bestuur (college en gemeenteraad) om maatregelen 
inhoudelijk te beoordelingen. Een belangrijke veronderstelling bij het vangnet is dat gemeenteraad en 
college doorlopend in gesprek zijn over ontwikkelingen in het bijstandsvolume. Het is onduidelijk in 
hoeverre gemeenteraden hun beoordelende rol adequaat uitvoeren. Via monitoring en evaluatie kan dit 
in beeld gebracht worden. 

De commissie heeft hiervoor geconstateerd dat het slechts beperkt mogelijk is om een beeld te vormen 
van de werking van het nieuwe vangnet. Dat heeft te maken met de mogelijkheden van een procedurele 
toets. Er wordt nog bekeken of een aangescherpte vraagstelling hierin verbetering kan brengen. Dit stelt 
tegelijkertijd dan wel (mogelijk) hogere eisen aan de inbreng van gemeenten, hetgeen het risico kan 
vergroten dat gemeenten geen vangnetuitkering ontvangen. Deze afweging ligt nadrukkelijk voor bij 
gemeenten, omdat het om de herverdeling gaat van budget dat al aan gemeenten is toegekend.  

Daar staat dan tegenover dat te lage eisen zouden kunnen leiden tot een vermindering van het 
draagvlak voor de financiering van het vangnet. Er zou een moment kunnen komen dat 
overschotgemeenten niet langer bereid zijn om, via een uitname uit het macrobudget, bij te dragen aan 
tekortgemeenten. 

Daarnaast heeft de commissie de vragen over het draagvlak ook bij VNG en Divosa neergelegd. Hieruit 
volgden bijeenkomsten met gemeenten (via het Financieel Platform van Divosa) waar gevraagd werd 
naar de ervaringen met het vangnet. Daaruit zijn acties geformuleerd en er wordt op dit moment een 
voorstel door een werkgroep van Divosa uitgewerkt.  De bestuurlijke bespreekpunten worden 
vervolgens voorgelegd aan de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie en het 
Bestuurlijk Overleg tussen het ministerie van SZW en de VNG. 

Het ministerie van SZW heeft aangekondigd om komende jaren het vangnet te laten onderzoeken. Het 
doel is om na te gaan of het vangnet doet wat het beoogt te doen. 

De commissie ziet daarnaast ook de volgende onderwerpen (zie ook hoofdstuk 7) als belangrijke 
aandachtspunten voor de komende jaren en zal waar mogelijk stimuleren om hierover meer inzicht op 
te doen en waar nodig om tot vervolgacties te komen. Daarbij speelt de samenwerking en uitwisseling 
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met de verschillende partners, het ministerie van SZW, VNG en Divosa een belangrijke rol. Zij zal dan 
ook komend jaar via verschillende activiteiten hieraan een vervolg geven.  

Belangrijk punt is het belang van een afdoende macrobudget. De commissie waardeert dat de 
systematiek voor de verwerking van statushouders in de bijstandsraming voor het jaar 2018 is 
aangepast. Dit besluit beperkt de kans op een macrotekort in 2018 en brengt de werking van het gehele 
financieringssysteem (macrobudget, verdeelsysteem en vangnet) meer in balans. Ook voor de komende 
jaren blijft dat een punt van aandacht.  

De commissie heeft een beperkt zicht op de rol van de gemeenteraad bij de vangnetuitkering. Deze 
informatie wordt niet langer uitgevraagd omdat dit niet langer onderdeel van de beoordeling uitmaakt. 
De commissie heeft in het nieuwe vangnet een procedurele beoordelende rol en niet langer een 
beoordelende rol op de inhoud; deze beoordelende rol ligt nu (voor een belangrijk deel) bij de 
gemeenteraad. De commissie beschikt over te weinig informatie om een uitspraak te kunnen doen over 
de vraag in hoeverre gemeenteraden hun beoordelende rol ook in voldoende mate (kunnen) invullen.  

De commissie vraagt zich af hoe in de beoordeling in de komende jaren moet worden omgegaan met 
gemeenten die een groot en structureel tekort hebben. Het lijkt de commissie van belang om hier tijdig 
een beeld van te vormen.  

Tot slot vragen enkele aanpalende onderwerpen de aandacht. Gemeenten maken deel uit van een 
arbeidsmarktregio en tegelijkertijd is het vangnet gebaseerd op de gemeentelijke verantwoordelijkheid. 
Het verdient aanbeveling na te gaan hoe een goede balans kan worden gevonden tussen regionale 
resultaten en gemeentelijke afrekening. Ook speelt de vraag hoe een goede balans te vinden tussen de 
budget-solidariteit tussen gemeenten wat betreft de werking van de Participatiewet en de budget-
solidariteit binnen één gemeente met betrekking tot de uitgaven binnen het sociaal domein. Dit wordt 
meer uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 7.  

De commissie constateert, op basis van haar ervaringen de afgelopen drie jaar, dat er nog maar weinig 
inzicht is in de werking van het procedurele vangnet. Daarnaast stelt de commissie vast dat de 
inhoudelijke variant van het vangnet geen voorkeur geniet bij SZW en VNG. Het is dan ook van belang 
om het huidige procedurele vangnet te doen slagen. Dat houdt volgens de commissie in dat er sprake is 
van een voortdurende doorontwikkeling van het vangnet. Door elk jaar na te gaan hoe het vangnet 
functioneert, welke voor- en nadelen hierbij opvallen, kan steeds meer en beter een beeld worden 
gevormd op welke punten het vangnet verder kan worden ontwikkeld. De commissie pleit hierbij niet 
voor een schoksgewijze ontwikkeling, omdat dit veel energie vraagt van de gemeenten, maar kiest juist 
voor een rustige doorontwikkeling van het vangnet. Om die reden heeft de commissie op basis van de 
ervaringen van het afgelopen jaar suggesties gedaan voor verbetering. Ook de komende jaren is het van 
belang hierop in te zetten en op de geschetste vragen uit dit jaarverslag een antwoord te vinden. 

Opbouw van het jaarverslag 
Hoofdstuk 1 is de inleiding en de managementsamenvatting van dit jaarverslag. Hoofdstuk 2, 
organisatie, betreft de rol van de commissie en haar personele bezetting. Hoofdstuk 3 blikt terug op 
voorgaande vangnetuitkeringen. Hoofdstuk 4 blikt terug op de voorbereidingen van de VU 2017 en 
hoofdstuk 5 gaat in op de beoordeling en de advisering ten aanzien van de VU 2017. Hoofdstuk 6 gaat in 
op wat er verandert en wat gelijk blijft ten aanzien van de VU 2018 ten opzichte van de VU 2017. Tevens 
wordt in dit hoofdstuk toegelicht hoe de commissie hierover communiceert met de gemeente. Tot slot 
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wordt in dit hoofdstuk ingegaan op wat de commissie geleerd heeft van de VU 2017 en hoe dit 
meegenomen wordt bij de voorbereiding van de VU 2018. In hoofdstuk 7 doet de commissie enkele 
signaleringen die van belang zijn voor partijen als het Ministerie van SZW, VNG en Divosa, met het oog 
op de toekomst van de vangnetuitkering.  
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Hoofdstuk 2. Organisatie 
 
Het hoofddoel, randvoorwaarden en subdoelen vangnetuitkering Participatiewet zijn door het 
ministerie van SZW in samenspraak met VNG, Divosa en de toetsingscommissie beschreven ( zie bijlage 
3). 

In de jaren voorafgaand aan het tijdelijk vangnet (dus voor het jaar 2015) bestond de rol van de 
commissie uit de inhoudelijke beoordeling van verzoeken van de gemeenten. In het kort werd bij de 
inhoudelijke beoordeling onder meer beoordeeld of sprake was van een uitzonderlijke arbeidsmarkt en 
of gemeenten voldoende maatregelen hadden genomen om het tekort terug te dringen. Met ingang van 
de Vangnetuitkering (VU) over 2015 is deze rol gewijzigd. Vanaf dat moment is sprake van een 
procedurele beoordeling.  

Naast de procedurele beoordeling dient de commissie ontwikkelingen van het vangnet te signaleren en, 
in zoverre daar aanleiding toe is, dient zij haar bevindingen hierover aan de minister te rapporteren. 
Daarbij gaat het om eventuele invoeringsproblemen en onvoorziene ontwikkelingen van het vangnet, 
draagvlak van het vangnet bij gemeenten en de werking van het vangnet.   

De overgang van de inhoudelijke beoordeling (bij de IAU en de MAU) naar de procedurele beoordeling 
van de vangnetuitkering betekent dat de rol van de commissie gewijzigd is.  

Na twee jaar tijdelijk vangnet heeft de commissie gekeken naar wat haar nieuwe rol precies inhoudt. 
Het jaarverslag over 2016 meldde dat de commissie op verzoek van het ministerie van SZW de 
verschillende mogelijkheden van de rolinvulling in een notitie heeft aangeboden. De staatssecretaris 
heeft nu haar keuze gemaakt en heeft de nieuwe rol van de commissie beschreven. Deze is in de 
volgende paragraaf weergegeven. 

Rol van de toetsingscommissie  
Gemeenten met een tekort dienen maatregelen te nemen om het tekort te reduceren. Het uitvoeren 
van deze maatregelen is aan het lokale bestuur. Het is een zaak tussen het college en de gemeenteraad.  

De rol van de commissie kan worden onderscheiden in een beoordelende rol (onderdelen 1-3) en een 
signalerende rol (zie onderdeel 4). 

Beoordelende rol:  
1. De commissie beoordeelt gemeentelijke aanvragen procedureel. De procedurele toetsing waarborgt 
dat de aanvragende gemeente daadwerkelijk een tekort had. De procedurele toetsing waarborgt ook 
dat het college van de aanvragende gemeente heeft verklaard dat het maatregelen heeft getroffen om 
het tekort te reduceren en dat de gemeenteraad heeft ingestemd met die verklaring. Het vangnet 
stimuleert dat aanvragende gemeenten het tekort reduceren, door het maken van een analyse, treffen 
van maatregelen en het monitoren van maatregelen. De commissie kijkt of in de aanvraag een 
toelichting is gegeven op de verklaring van het college, waarbij antwoord wordt gegeven op de vragen 
uit het modelaanvraagformulier.  

2. De commissie beoordeelt aan de hand van de wet. In bijzondere gevallen kijkt de commissie ook naar 
de ratio oftewel de geest van de wet, zoals beschreven in de Nota van Toelichting. Vangnetuitkeringen 
worden bekostigd uit het macrobudget van twee jaar later; het vangnet gaat dus uit van 
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intergemeentelijke solidariteit. Bovenstaande vereist eerlijke, rechtvaardige en consistente beoordeling 
door de commissie. De commissie is onafhankelijk en beoordeelt alle aanvragen op dezelfde manier.  

3. De commissie zal de minister jaarlijks adviseren over de ingediende aanvragen. Dit betekent dat de 
commissie: de beoordeling voorbereidt (beoordelingskader en intern referentiekader), interpretaties en 
keuzes maakt bij de beoordeling, een procedurele toets uitvoert en advies uitbrengt aan de minister.  

Signalerende rol:  
4. De commissie signaleert ontwikkelingen van het vangnet en, in zoverre daar aanleiding toe is, 
rapporteert zij haar bevindingen hierover aan de minister. Daarbij gaat het om eventuele 
invoeringsproblemen en onvoorziene ontwikkelingen van het vangnet, draagvlak van het vangnet bij 
gemeenten en de werking van het vangnet. Het vangnet stimuleert gemeenten om van elkaar te leren 
en de commissie signaleert in welke mate dat gebeurt. De minister kan de bevindingen van de 
commissie betrekken bij het monitoren en evalueren van het vangnet. Daarmee levert de commissie 
een bijdrage aan de systeemverantwoordelijkheid van de minister. 

Personele bezetting en inrichting 
Per 1 januari 2018 eindigde de termijn van Aart Mosterd als voorzitter van de commissie. Ger Jaarsma, 
die al lid van de commissie was, volgde hem op. Per 1 januari 2018 eindigde ook de termijn van het lid 
Marriët Mittendorff. Dit betekent dat er per 1 januari 2018 twee nieuwe leden zijn benoemd. Margreeth 
Smilde en Hans Spigt zijn aangesteld als nieuwe leden. Daarnaast is Bea Irik lid van de commissie. 
Stavros Zouridis is tot en met september 2018 lid geweest van de commissie. In verband met een 
benoeming in een andere functie (als lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid) legde hij het 
lidmaatschap van de commissie per 1 oktober 2018 neer. Per 1 januari 2019 is Menno Fenger als lid 
benoemd door de staatssecretaris van SZW. Secretaris van de commissie is Paulus Janssen.  

Het secretariaat van de commissie heeft in 2018 geen personele wijzigingen gekend. De 
werkzaamheden zijn mede daardoor goed en tijdig uitgevoerd. De commissie wordt ondersteund door 
een secretariaat, dat een groot deel van de werkzaamheden van de commissie voorbereidt. Het is van 
groot belang dat de inrichting van het secretariaat voldoende robuust is om risico’s in de bezetting op te 
vangen. Het ministerie van SZW dient zorg te dragen voor een dergelijke bezetting.  

In 2018 heeft de commissie zevenmaal vergaderd, te weten op 14 februari, 28 maart, 9 mei, 13 juni, 12 
september, 17 oktober en 28 november. 
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Hoofdstuk 3. Terugblik voorgaande vangnetten 
 
In dit hoofdstuk kijkt de commissie terug naar een aantal zaken die bij voorgaande vangnetuitkeringen 
van belang waren. In de komende paragraaf volgt een historisch overzicht over de periode vanaf VU 
2015 tot en met VU 2017. Tevens staat de paragraaf kort stil bij inspanningen van de commissie gericht 
op het tegengaan van niet-gebruik van de vangnetregeling. In de volgende paragraaf van dit hoofdstuk 
wordt stilgestaan bij overige zaken die van belang zijn bij voormalige vangnetuitkeringen.  
 

Terugblik VU 2015, VU 2016 en VU 2017  
De VU: niet langer een inhoudelijke beoordeling 
Vanaf 2015 worden aanvragen niet langer inhoudelijk beoordeeld, maar procedureel beoordeeld. Bij de 
inhoudelijke beoordeling werd inhoudelijk gekeken naar de oorzaken van het tekort en de 
arbeidsmarktomstandigheden van de gemeente. Bij de procedurele beoordeling wordt gewaarborgd dat 
het college van de aanvragende gemeente heeft verklaard dat maatregelen zijn getroffen om het tekort 
te reduceren en dat de gemeenteraad heeft ingestemd met die verklaring. Bij de procedurele 
beoordeling wordt het college gevraagd om de verklaring toe te lichten (analyse op tekort, toelichting 
op getroffen maatregelen, verwachte effecten). De toetsingscommissie beoordeelt of een antwoord 
wordt gegeven op deze vragen. De commissie geeft geen inhoudelijk oordeel over de toelichting van het 
college. Dat is voorbehouden aan de gemeenteraad. 

Een eenvoudig vangnet?  
Eén van de uitgangspunten bij de invoering van de VU is het streven naar een eenvoudig vangnet. De 
ervaring van de commissie met de beoordeling van aanvragen laat zien dat de beoordeling complexer is 
dan waar oorspronkelijk van uit was gegaan. De commissie heeft zich over de VU 2015, de VU 2016 en 
de VU 2017 ingezet voor een zorgvuldige en consistente beoordeling, die in lijn is met de geest van de 
wetgeving. 

De commissie is in haar beoordelingen uitgegaan van de geest van de wetgeving. Bij zowel de VU 2015, 
de VU 2016 als de VU 2017 heeft de commissie voorverkenningen gedaan naar mogelijke 
beoordelingsuitkomsten. Deze voorverkenningen maakten het belang duidelijk van een zorgvuldige en 
consistente beoordeling, die in lijn is met de geest van de wetgeving. Een beoordeling naar de letter van 
de wetgeving zou tot gevolg hebben dat over veel gemeentelijke aanvragen negatief zou zijn 
geadviseerd, terwijl deze gemeenten naar de geest van de wetgeving veelal wel voldeden. Een 
negatieve advisering over deze gemeenten zou niet in verhouding staan tot de kwaliteit van de 
aanvragen. De commissie heeft het ministerie van SZW in 2015, 2016 en in 2017 geadviseerd om de 
regelgeving op een aantal punten te verduidelijken. Verder heeft de commissie ook haar 
beoordelingskader verduidelijkt, door onder meer onderscheid te maken in harde en zachte criteria. Op 
andere punten is in de toelichting duidelijker aangegeven op welke wijze de voorwaarden worden 
getoetst. Door deze wijzigingen in wetgeving en in het beoordelingskader heeft de commissie een 
zorgvuldige en consistente beoordeling mogelijk gemaakt die in lijn is met de geest van de wetgeving.  

Het tegengaan van niet-gebruik 
Bij de VU 2015 en de VU 2016 heeft Divosa na de beschikkingstermijn bij een aantal niet-aanvragende 
gemeenten, die financieel gezien in aanmerking zouden komen voor het vangnet, naar de reden 
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gevraagd waarom zij niet indienden. Divosa heeft de uitkomsten hiervan gedeeld met het ministerie van 
SZW en met de commissie. Het ministerie van SZW heeft de betreffende onderdelen in de regelgeving 
aangepast. Daarnaast zijn enkele onderdelen op de website van de Toetsingscommissie extra toegelicht, 
zowel in het beoordelingskader als in de tool voor de vangnetuitkering. Dit heeft er waarschijnlijk mede 
toe geleid dat het niet-gebruik bij de VU 2017 is afgenomen, zowel absoluut als relatief. Op basis van de 
analyse naar het niet-gebruik, over de VU 2015 en de VU 2016 zijn onder meer de volgende 
aanpassingen uitgevoerd:  

• Gemeenten mogen ook in het jaar na het tekortjaar maatregelen treffen gericht op 
tekortreductie en de raad informeren. Eerder mocht dit alleen in het tekortjaar zelf. Dit sluit aan 
op de oorzaak dat gemeenten het moeilijk vinden om tijdig de gemeenteraad te informeren 
over analyse en maatregelen.  

• Het onderscheid tussen harde en zachte maatregelen wordt nadrukkelijker aangegeven. Dit 
moet het beeld van een complexe aanvraag wegnemen.  

• Er is geïnvesteerd in een meer heldere rekentool. Dit is van belang voor gemeenten die volgens 
eigen cijfers niet voldoen, maar financieel gezien wel recht hebben op een vangnetuitkering. 

Divosa heeft de 15 gemeenten, die geen aanvraag over de VU 2017 hebben ingediend, gevraagd naar de 
reden dat zij geen aanvraag indienden. 9 gemeenten hebben op deze uitvraag gereageerd:  

• Hierbij zitten 5 gemeenten die het ambtelijke en bestuurlijke proces niet vinden opwegen tegen 
de (voor de gemeente beperkte) opbrengst van een vangnetuitkering (kosten-baten-afweging). 
Dit zijn allen gemeenten met een beperkt tekort (tot 7.000 euro).  

• 3 gemeenten hebben een eigen, verkeerde berekening gehanteerd, die leidde tot de conclusie 
dat indiening van een aanvraag niet zinvol zou zijn.  

• Van 1 gemeente is bekend dat het college in samenspraak met de gemeenteraad de aanvraag 
weliswaar gedegen had voorbereid, maar dat de vervanging bij ziekte niet goed was geregeld. 
Dit leidde tot het afzien van een aanvraag.  

6 gemeenten hebben (nog) niet gereageerd op de uitvraag van Divosa of hebben aangegeven later te 
zullen reageren.  

Op basis van deze uitkomsten is de commissie nagegaan of zij extra maatregelen dient te nemen om 
ongewenst niet-gebruik te voorkomen. De kosten-baten-afweging is aan de gemeente zelf om af te 
wegen, net zoals de vervanging bij ziekte. Dan blijven de gemeenten over die een eigen berekening 
hebben gemaakt. Hiervoor heeft de commissie vanaf VU 2015 een tool beschikbaar gesteld waarmee de 
gemeente kan nagaan of zij voldoet aan de financiële voorwaarden. Deze tool wordt elk jaar drie keer 
geactualiseerd. Deze uitkomst betekent dat er nu geen aanleiding is om nieuwe maatregelen te treffen 
om niet gebruik tegen te gaan. 

Overige aandachtspunten 
Bezwaar en beroep voormalige vangnetten 
Tijdens een hoger beroep tegen de uitkomst van het beroep met betrekking tot de MAU 2013-2015 voor 
de gemeente Enschede heeft de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) een uitspraak gedaan die onder 
meer laat zien dat de commissie een ruimere beoordelingsruimte heeft, in het kader van de Meerjarige 
Aanvullende Uitkeringen (MAU) dan bij eerdere uitspraken in dit bezwaar werden gehanteerd. De CRvB 
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schrijft in een uitspraak dat het niet in strijd is met de rol van de commissie om te bepalen wanneer 
sprake is van een overstijging die geheel dan wel gedeeltelijk dan wel in geringe mate het gevolg is van 
een verdeelstoornis. Ook gaat de uitspraak in op de vergewisplicht, waarbij de CRvB aangeeft dat de 
commissie deze afdoende heeft ingevuld. 
 
Deze ruimere beoordelingsruimte blijkt uit enkele passages uit de uitspraken van de CRvB op het hoger 
beroep. In bijlage 2 worden de desbetreffende passages geciteerd. 

Met het ongegrond verklaren van dit hoger beroep zijn de bezwaren en beroepen van IAU en MAU 
afgehandeld. 

Terugvordering VU 2016 bij gemeente Ouder-Amstel 
De gemeente Ouder-Amstel heeft een fout gemaakt bij de verantwoording van haar uitgaven over 2016. 
De gemeente gaf aan dat het genoemde bedrag van € 133.000 aan onrechtmatige bestedingen niet het 
Bbz, maar de Participatiewet betreft. Dit heeft tot gevolg dat het Ministerie van SZW een bedrag van 
€75.355 dat reeds aan de gemeente als vangnetuitkering was toegekend heeft teruggevorderd. Dit 
bedrag van €75.355 is bijgeboekt op het macrobudget 2018 definitief. 
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Hoofdstuk 4. Voorbereidingen voor de VU over 2017 
 
Voor het aan kunnen vragen van een vangnetuitkering is informatie nodig over de vangnetuitkering. 
Deze wordt op de gezamenlijke website van de commissie en SZW gepubliceerd. Een aanvraag wordt 
ingediend door middel van een aanvraagformulier en wordt via de website aangeboden. Een tool maakt 
het mogelijk om na te gaan voor welk bedrag een gemeente aanspraak kan maken op de 
vangnetregeling.  

Website 
De website van de commissie is www.toetsingscommissievp.nl. In 2017 al is de gehele website sterk 
verbeterd. Zo is de navigatie verbeterd, zijn de onderwerpen op de homepagina zichtbaar en koos de 
commissie voor een eenduidige navigatiestructuur, waardoor zoeken vanaf de homepagina makkelijker 
is geworden. 

De website bevat informatie die onder verantwoordelijkheid van zowel SZW als de commissie 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 VU over 2017, met die over 2015 en 2016. De 
vergelijkingen met de oude IAU en de MAU zijn niet langer relevant (gemeenten hebben inmiddels 
ervaring met de vangnetuitkering) en deze zijn dan ook niet langer te zien op de website.  

Gebruiksstatistieken van de website over de periode oktober 2017 tot en met september 2018 laten 
zien dat de website regelmatig bezocht wordt. In het tweede en derde kwartaal van 2018 werd de 
website respectievelijk 2.656 en 1.763 keer bezocht. De pagina’s die het meest bezocht worden, hebben 
betrekking op de vangnetuitkering 2017. Binnen de hoofdpagina vangnetuitkering 2017 zijn relatief vaak 
de pagina’s ‘voorwaarden’ (2.157 keer), aanvraagprocedure (1.696 keer), webformulier (1.886 keer) en 
de veelgestelde vragen (1.476 keer) bezocht. De website is erop gericht om gemeenten optimaal te 
informeren en het voor gemeenten mogelijk te maken een aanvraag in te dienen.  

Daarbij is de inzet van de commissie de website toegankelijk en voldoende informatief te maken voor 
gemeenten. Dit is onder meer gedaan door te werken met een heldere structuur. Op de hoofdpagina 
kan de gemeente in één oogopslag kan zien naar welke pagina op de website zij kan bezoeken. Het doel 
is dat het voor gemeenten vrij eenvoudig is om de weg op de website te vinden voor het indienen van 
een aanvraag voor een VU over 2017. Uit feedback van gemeenten blijkt de website aan de behoefte 
van gemeenten te voldoen. 

Ook is op de website al informatie te vinden over de VU 2018, zodat gemeenten zich tijdig kunnen 
informeren over de voorwaarden, aanvraagprocedure voor de VU over dat jaar. 

De commissie gebruikt de statistieken om de website optimaal te laten functioneren. De 
gebruikersstatistieken, in combinatie met een relatief laag niet-gebruik van de VU 2017, en een hoog 
aandeel positieve adviezen stellen de commissie gerust dat de aanvraagprocedure en de voorwaarden 
voldoende helder beschreven zijn.  

Aanvraagformulier 
Net als bij de Vangnetuitkering over 2016 werkt de commissie bij de vangnetuitkering 2017 met een 
modelaanvraagformulier. Bij de VU 2015 werkte de commissie met documenten die de gemeenten 
moesten meesturen bij de aanvraag. Bij de beoordeling van de VU 2016 en 2017 is gewerkt met een 

http://www.toetsingscommissievp.nl/
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nieuw modelaanvraagformulier. Dit geeft de commissie de zekerheid dat zij beschikt over de juiste 
informatie voor de beoordeling. Tevens is de beoordeling minder tijdrovend geworden. De commissie is 
dan ook tevreden met het nieuwe modelaanvraagformulier, waarbij gemeenten geen aparte bijlagen 
meer dienen mee te sturen bij de aanvraag.  

Tool 
Net als voor de vangnetuitkering 2015 en over 2016 heeft de commissie een tool gemaakt voor de VU 
2017, waarmee iedere gemeente zelf kan nagaan of er sprake is van een recht op een vangnetuitkering. 
Indien er sprake is van een recht op een vangnetuitkering, dan is het ook mogelijk om een berekening 
uit te voeren van de hoogte van de uitkering. Met deze tool is het voor gemeenten mogelijk geweest na 
te gaan of het indienen van een verzoek om een vangnetuitkering over 2017 zinvol zou zijn.  

Webformulier 
De gemeenten die een aanvraag wilden indienen, dienden net als bij de VU over 2016 gebruik te maken 
van het webformulier zoals dit was gepubliceerd op de website. In het webformulier dienden 
gemeenten de gemeentenaam in te vullen, en ook de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van 
gemeenteambtenaren die met de aanvraag bezig waren. Verder diende de gemeente in het 
webformulier het ingevulde aanvraagformulier mee te zenden met de aanvraag. Het indienen van een 
verzoek door te mailen naar de commissie was ongeldig. Wanneer een verzoek binnenkwam per e-mail, 
zocht het secretariaat contact met de gemeente, waarbij het secretariaat verzocht de aanvraag alsnog 
via het webformulier in te dienen. Door het consequent gebruik maken van het webformulier was het 
mogelijk om zeker te stellen dat alle verzoeken werden behandeld en beoordeeld. 
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Hoofdstuk 5. Beoordeling en advisering van de verzoeken VU over 2017 
 
Enkele kerncijfers 
In tabel 1 staan enkele cijfers weergegeven met betrekking tot de vangnetuitkering over 2015, 2016 en 
de meest recente vangnetuitkering over 2017.   

Tabel. 1. Kerncijfers vangnetuitkering (VU) over 2015, 2016 en 2017 
Vangnetuitkering (VU) 
 

Over 2015 Over 2016 Over 2017 

Aantal gemeenten in Nederland 393 390 388 
Aantal gemeenten met een tekort boven drempel 184 2331 222 
Aantal aanvragende gemeenten met een tekort over de 
drempel 

162 2122 207 

Aantal positieve adviezen 161 2123 207 
Niet-gebruik (aantal gemeenten dat financieel in 
aanmerking kwam, maar geen aanvraag indiende) 

22 21 15 

Bedrag toekenning VU in €  70.550.542 137.932.272 107.816.332 
Gemiddeld uitgekeerd bedrag VU in € 438.202 647.569 520.852 
In % van budget Pw (bedrag toekenning 
VU/macrobudget 

1,26 2,45 1,74 

 

Het aantal aanvragende gemeenten ligt over 2017 bijna net zo hoog als over 2016. Het bedrag dat met 
toekenning van de VU is gemoeid ligt over 2017 zo’n 30 miljoen euro lager dan over 2016, maar bijna 
veertig miljoen euro hoger dan over 2015. Verder valt ook op dat de uitname uit het macrobudget over 
2017 lager ligt dan over 2016, maar hoger dan over 2015.   

Het aantal aanvragen blijft nog steeds erg hoog vergeleken met vroegere jaren. De redenen hiervoor zijn 
een hoog macrotekort (2016 en 2017) en een lage risicodrempel in alle drie de jaren. Naar verwachting 
zal geen sprake zijn van een macrotekort in 2018 en is vanaf 2019 sprake van een hoger eigen risico 
(7,5%). 

Uit tabel 1 blijkt onder andere ook dat het niet-gebruik over VU 2017 lager ligt dan over eerdere jaren. 
Ten einde zicht te krijgen op de oorzaak hiervan heeft Divosa bij niet-aanvragende gemeenten 
nagevraagd waarom zij geen aanvraag hebben ingediend. Divosa heeft de conclusies met de commissie 
gedeeld. De commissie is samen met Divosa nagegaan welke activiteiten konden worden verricht om 
voor komende jaren niet-gebruik te voorkomen. Hieruit volgden een aantal acties die er op gericht 
waren om voor volgende jaren het niet-gebruik terug te dringen. In bijlage 7 zijn de gemeenten 
opgenomen die financieel gezien wel een aanspraak op de vangnetuitkering over 2017 konden maken, 

                                                
1 In het jaarverslag over 2017, dat terugblikte op de VU 2016, werd vermeld dat 234 gemeenten een tekort boven 
de drempel hadden. In verband met de terugvordering van de VU over 2016 van de gemeente Ouder-Amstel (zie 
kopje ‘Terugvordering VU 2016 bij gemeente Ouder-Amstel’) gaat het nu om 233 gemeenten.  
2 In verband met de bij voetnoot 1 genoemde terugvordering, bedraagt het aantal aanvragende gemeenten met 
een tekort over de drempel 212 (en niet 213, zoals vermeld in het jaarverslag over 2017). 
3 In verband met de bij voetnoot 1 genoemde terugvordering, bedraagt het aantal positieve adviezen 212 (en niet 
213, zoals vermeld in het jaarverslag over 2017). 
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maar geen aanvraag hebben ingediend. Daarbij zijn de bedragen vermeld. In hoofdstuk 3 is ingegaan op 
het niet-gebruik bij de VU 2017 en de maatregelen die in dat kader zijn getroffen. 

In kaart 1 zijn de aanvragende gemeenten, naar grootteklasse, weergegeven.  

Kaart 1. Ingediende aanvragen VU over 2017 naar inwonertal 

 

De VU 2017 draagt bij aan het hoofddoel van de vangnetuitkering Participatiewet  
Het hoofddoel, randvoorwaarden en subdoelen vangnetuitkering Participatiewet zijn door het 
ministerie van SZW, in samenspraak met VNG, Divosa en de Toetsingscommissie, beschreven in bijlage 
3.  
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Het hoofddoel vangnet Participatiewet is: het beperken van financiële risico’s, die gemeenten hebben 
bij het uitvoeren van de Participatiewet, tot het eigen risico waarvan het redelijk wordt geacht dat een 
gemeente dit zelf draagt. 

Tekortgemeenten hadden over het jaar 2017 een tekort van 404,9 miljoen euro en ontvangen een 
bedrag aan vangnetuitkeringen van 108 miljoen euro. Daarmee draagt het vangnet in belangrijke mate 
bij aan het verminderen van financiële risico’s van gemeenten. Dit betekent dat daarmee de 
hoofddoelstelling van het vangnet in belangrijke mate wordt bereikt. Dat heeft echter wel effect op 
latere jaren. Over 2019 is sprake van een uitname uit het macrobudget van 108 miljoen euro. In tabel 2 
zijn de kerncijfers van de vangnetuitkeringen over 2015, 2016 en 2017 te zien.  

Tabel 2. Kerncijfers van de vangnetuitkering over 2015, 2016 en 2017 
Budgetjaar 
 

2015 2016 2017 

Macrosaldo -80,4 -276,9 -276,4 
   aftrek reservering vangnet t-2 -24,7 -61,3 -70,6 
Macrosaldo excl. reservering -105,1 -338,3 -346,9 
   Som overschotten 125,4 45,5 58,0 
   Som tekorten 230,5 -383,7 -404,9 
      waarover aanspraak op vangnet 70,6 137,9 108,0 

 
Het verdeelmodel heeft zich elk jaar verder ontwikkeld. Het vangnet heeft een complementaire functie 
ten einde grote risico’s op te vangen. Gegeven de uitkomst van de beoordeling is de commissie voor de 
vangnetuitkering 2017 hierin geslaagd.  

Beoordelingsstappen 
In het beoordelingskader is aangegeven op welke criteria de commissie de aanvragen voor een 
vangnetuitkering beoordeelt. Daarbij is in een toelichting aangegeven hoe de commissie kijkt of aan een 
criterium is voldaan. Het beoordelingskader staat op de website van de commissie4. Het gepubliceerde 
beoordelingskader maakt duidelijk dat de beoordeling uit meerdere stappen bestaat. Om in aanmerking 
te komen voor een vangnetuitkering 2017: 

1. dient de gemeente geen aanwijzing te hebben gekregen in 2017 of 2018 (beoordeling door 
Minister); 

2. dient het college niet in strijd te hebben gehandeld met een wettelijk voorschrift dat betrekking 
heeft op de vangnetuitkering of met een voorwaarde die aan het besluit tot verlening van de 
vangnetuitkering is verbonden (beoordeling door Minister); 

3. dient het college bij de indiening gebruik te hebben gemaakt van het door de minister 
beschikbaar gestelde modelaanvraagformulier; 

4. dient het college het verzoek zelf te hebben ingediend; 
5. dient het college het verzoek te hebben ingediend in de periode 1 januari 2018 tot en met 15 

augustus 2018; 
6. dienen de netto-lasten over 2017 meer dan 105% van het Pw-budget te bedragen; 
7. dienen de netto-lasten 2016 tot en met 2017 meer dan 105% van het verstrekte Pw-budget 

2017 te bedragen; 

                                                
4 https://www.toetsingscommissievp.nl/vangnetuitkering/2017/beoordeling-en-advisering  

https://www.toetsingscommissievp.nl/vangnetuitkering/2017/beoordeling-en-advisering
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8. dient er een verklaring van het college te zijn dat er voor 15 augustus 2018 maatregelen zijn 
getroffen om te komen tot tekortreductie; 

9. dient bij de bij 8 genoemde verklaring een toelichting te zijn opgenomen, zoals gevraagd in het 
modelaanvraagformulier; 

10. dient de gemeenteraad in te stemmen met de verklaring van het college van B&W.  
 
Voor gemeenten zonder een meerjarig tekort gelden bovenstaande voorwaarden. Voor gemeenten met 
een meerjarig tekort, gelden deze voorwaarden ook, maar is voorwaarde 8 iets strenger. Het college van 
een gemeente met een meerjarig tekort dient namelijk te verklaren dat er voor 15 augustus 2018 
interne en externe maatregelen getroffen zijn om te komen tot verdere tekortreductie.  

Aangezien er specifieke beoordelingssituaties zijn waar de commissie tegen aan kan lopen, is er naast 
het gepubliceerde beoordelingskader ook een referentiekader. Deze gaat gedetailleerder in op wanneer 
een gemeente wel of wanneer een gemeente niet voldoet aan een criterium. Een dergelijk 
referentiekader is nodig vanwege verschillende beoordelingssituaties, waar het beoordelingskader geen 
uitsluitsel over geeft. Het referentiekader is intern en de commissie publiceerde dit derhalve niet op 
haar website.  

Algemene indruk kwaliteit van de aanvragen 
De commissie heeft in het kader van haar signalerende rol geconstateerd dat het slechts beperkt 
mogelijk is om een beeld te vormen van de werking van het nieuwe vangnet.  De commissie is over het 
algemeen positief over de kwaliteit van de aanvragen. In het algemeen geven gemeenten een duidelijk 
inzicht in de oorzaken van het tekort, de getroffen maatregelen en het effect op het tekort.  Daar 
tegenover staat dat de commissie constateert dat, met een procedurele beoordeling, het onderscheid 
tussen gemeenten -die zich voldoende of onvoldoende inspannen- in beperkte mate te maken is. 
Hiervoor ontbreken eenduidige criteria. 

Hoofddoel, randvoorwaarden en subdoelen vangnetuitkering Participatiewet  
Aan de hand van het hoofddoel, randvoorwaarden en subdoelen vangnetuitkering Participatiewet 
hoofdtaak (zie bijlage 3), is een aantal bevindingen genoemd, die uit de beoordelingen naar voren zijn 
gekomen: 

• Het vangnet draagt bij aan het beperken van de financiële risico’s voor gemeenten bij het 
uitvoeren van de participatiewet. Dat geldt voor 2017. Het is daarnaast echter wel het geval, dat 
het vangnet wordt gefinancierd uit het macrobudget voor 2019, hetgeen een financieel risico in 
2019 voor de gemeente betekent.  

• Met name bij gemeenten met een meerjarig tekort wordt gestimuleerd dat zij van andere 
gemeenten leren om maatregelen te treffen gericht op tekortreductie. Deze gemeenten dienen, 
indien zij in de afgelopen 3 jaar al een vangnetuitkering hebben ontvangen, namelijk externe 
maatregelen te treffen. Het is echter niet altijd zichtbaar in de aanvraag of deze externe 
maatregelen ook zonder de aanvraag voor dit vangnet zouden zijn getroffen. 

• Het vangnet dient eenvoudig aan te vragen te zijn en ook eenvoudig te beoordelen. Het 
financieel platform (bestaande uit 20 met name grote gemeenten) geeft aan dat de aanvraag 
niet als moeilijk werd ervaren. Ook de vragen die bij de postbus van de toetsingscommissie 
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binnen kwamen, konden over het algemeen makkelijk worden beantwoord. Uit dit beeld komt 
niet naar voren dat het vangnet in het algemeen als te complex werd ervaren.  

• Het is aan de gemeenteraad om te controleren en te beoordelen of maatregelen daadwerkelijk 
zijn genomen en wat de effecten daarvan zijn. Aangezien bij de VU 2017 niet meer gevraagd 
wordt naar de opvattingen van de gemeenteraad, is het moeilijk te beoordelen of de 
gemeenteraden inderdaad hun beoordelende en controlerende taak oppakken. Het verdient 
dan ook aanbeveling om deze vraag mee te nemen bij het jaarlijkse thermometeronderzoek en 
de evaluatie over 3 jaar.  

• Verder is de belangrijkste veronderstelling bij het vangnet de alerte houding van het 
gemeentebestuur, dus het tijdig nemen van maatregelen om een eventueel tekort te reduceren. 
Ook deze vraag valt niet zonder meer te beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de 
vooronderstelling dat gemeenteraad en college doorlopend in gesprek zijn over ontwikkelingen 
in het bijstandsvolume. 

• Over VU 2017 hebben 15 gemeenten geen aanvraag ingediend, die wel financieel in aanmerking 
kwamen. Divosa is nagegaan wat de reden is van het niet indienen van een aanvraag. De 
commissie heeft hier aandacht aan besteed in dit jaarverslag (zie hoofdstuk 3). 

  
Gebruik rekentool SZW en Divosa benchmark 
SZW heeft voor gemeenten een rekentool gemaakt, op basis van de informatie uit het verdeelmodel. 
Om inzicht te krijgen hoe vaak deze wordt genoemd in de aanvragen is een aselecte steekproef van 20% 
gehanteerd. Uit deze selectie van 42 aanvragen komt naar voren dat 7 gemeenten gebruik hebben 
gemaakt van de rekentool. Deze 7 gemeenten hebben in hun aanvraag expliciet gemeld gebruik te 
hebben gemaakt van de rekentool.  

In dezelfde steekproef hebben 16 van de 42 gemeenten in hun aanvraag aangegeven dat zij gebruik 
hebben gemaakt van de Divosa Benchmark. 

Verschuivingen in typen getroffen maatregelen (VU 2017 ten opzichte van VU 2016 en 
VU 2015) 
De commissie vindt het van belang dat het college in haar aanvraag een toelichting geeft op de 
maatregelen die zijn getroffen gericht op tekortreductie. Dit geeft de gemeenteraad inhoudelijk inzicht 
en andere gemeenten kunnen lessen trekken uit deze toelichting voor hun eigen beleid en uitvoering. 
Daarnaast is de toelichting van het college van belang voor de signalerende rol van de commissie. De 
toelichting op  de getroffen maatregelen biedt de commissie ook de mogelijkheid meer inzicht te krijgen 
in de werking van het vangnet. Om bovenstaande redenen zijn de getroffen maatregelen 
geïnventariseerd. Het doel hiervan is om een beeld te schetsen welke maatregelen de gemeenten vooral 
treffen om onder andere het tekort te reduceren en hoe zich dit in de loop der jaren ontwikkelt.  

Divosa heeft hiervoor het initiatief genomen voor de VU 20155. De commissie heeft, waar mogelijk, deze 
inventarisatie ondersteund. Ook acht de commissie het van belang om met deze overzichten gemeenten 
te ondersteunen bij hun doorlopende afweging van de te nemen maatregelen. 

                                                
5 https://www.divosa.nl/nieuws/top-10-maatregelen-om-beroep-op-bijstand-terug-te-dringen 

https://www.divosa.nl/nieuws/top-10-maatregelen-om-beroep-op-bijstand-terug-te-dringen
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Omdat nu drie jaar ervaring is opgedaan met de nieuwe vangnetuitkering zijn de VU-jaren 2015, 2016 en 
2017 met elkaar vergeleken. Hierbij dient natuurlijk wel het voorbehoud te worden gemaakt dat het 
noemen van maatregelen door gemeenten niet betekent dat zij andere maatregelen niet hebben 
genomen. In dat licht bezien geeft het hieronder opgenomen overzicht slechts een indicatie van 
getroffen maatregelen en dit overzicht is dus niet limitatief. Ook dient een voorbehoud te worden 
gemaakt bij de opsomming en de clustering van maatregelen omdat sommige maatregelen qua indeling 
elkaar deels overlappen. Zo kan een maatregel in twee clusters worden toebedeeld. Hierbij wordt de 
oorspronkelijke clustering van Divosa aangehouden6. 

Het overzicht in tabel 3 geeft een indicatief beeld van de meest genoemde maatregelen. Voor de VU 
2017 is een steekproef van veertig aanvragende gemeenten (circa 20%) genomen, waarbij nader is 
bekeken welke maatregelen zij troffen gericht op tekortreductie.  

Tabel 3. Top tien maatregelen VU 2017, gerelateerd aan top-lijst maatregelen VU 2015 en VU 2016 

Maatregel Top tien 
maat-

regelen VU 
2017 

(aandeel in 
%) 

Plaats en 
aandeel in 
de top lijst 

VU 2016 
(%) 

Plaats en 
aandeel in 
de top lijst 

VU 2015 
(%) 

Verschil in 
aandeel 

2015 
versus 

2017 (%) 

Werkactiviteiten inzetten 
(gesubsidieerd of met behoud van 
uitkering) 

1 
(19,9%) 

3 
(9,3%) 

8 
(6,6%) 

 
(+13,3%) 

Intensieve begeleiding naar regulier 
werk 

2 
(9,6%) 

2 
(12,1%) 

2 
(9,7%) 

 
(-0,1%) 

Inzet op jongeren (vooral sluitende 
aanpak) 

3 
(8,9%) 

6 
(7,8%) 

5 
(8,3%) 

 
(+0,6%) 

Extra aanpak statushouders 4 
(7,7%) 

8 
(5,8%) 

12 
(3,2%) 

 
(+4,5%) 

Meer banen zoeken of creëren 5 
(6,7%) 

7 
(7,2%) 

3 
(9,3%) 

 
(-2,6%) 

Verplichtingen bijstandsgerechtigden 
strenger handhaven 

6 
(5,8%) 

10 
(4,1%) 

9 
(4,4%) 

 
(+1,4%) 

Betere of meer intensieve 
werkgeverscontacten 

7 
(5,0%) 

5 
(8,6%) 

1 
(10,9%) 

 
(-5,9%) 

Recht op een uitkering bij aanvraag 
scherper controleren en meer nadruk 
leggen op werk zoeken 

8 
(4,8%) 

1 
(14,4%) 

6 
(7,6%) 

 
(-2,8%) 

Het recht op een uitkering vaker en 
efficiënter controleren 

9 
(4,1%) 

12 
(2,4%) 

4 
(8,6%) 

 
(-4,5%) 

Parttime en flexibel werk stimuleren 10 
(4,1%) 

4 
(8,7%) 

7 
(6,7%) 

 
(-2,6%) 

 

                                                
6 https://www.divosa.nl/nieuws/top-10-maatregelen-om-beroep-op-bijstand-terug-te-dringen 
 

https://www.divosa.nl/nieuws/top-10-maatregelen-om-beroep-op-bijstand-terug-te-dringen
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Overzicht meest genoemde maatregelen VU 2015 tot en met VU 2017 
Wat als eerste opvalt is dat door de jaren heen de maatregelen grotendeels hetzelfde zijn gebleven. Een 
enkele keer is er in de top 10 een maatregel bij gekomen, zoals de aanpak van statushouders. Wel zijn er 
verschuivingen in de omvang van de genoemde maatregelen waarneembaar. 

Over de jaren (2017 vergeleken met 2015) heen zijn gemeenten de volgende categorieën maatregelen 
vaker gaan benoemen:  

• Werkactiviteiten inzetten (gesubsidieerd of met behoud van uitkering) (+13,3%) 
• Extra aanpak statushouders (+4,5%) 
• Verplichtingen bijstandsgerechtigden strenger handhaven (+1,4%) 

 

Daartegenover worden over de volgende onderwerpen minder maatregelen genoemd: 

• Betere of meer intensieve werkgeverscontacten (-5,9%) 
• Het recht op een uitkering vaker en efficiënter controleren (-4,5%) 
• Recht op een uitkering bij aanvraag scherper controleren en meer nadruk leggen op werk 

zoeken (-2,8%) 
• Parttime en flexibel werk stimuleren (-2,6%) 
• Meer banen zoeken of creëren (-2,6%) 

 

Ongeveer gelijk gebleven zijn onder meer de volgende maatregelen: 

• Inzet op jongeren (vooral sluitende aanpak) (+0,6%) 
• Intensieve begeleiding naar regulier werk (-0,1%) 

 

Meest genoemde maatregelen bij de VU 2017 
Tabel 3 geeft aan dat het inzetten van werkactiviteiten als maatregel in het kader van de VU 2017 het 
vaakst wordt genoemd. Binnen het “werkactiviteiten inzetten” komen bepaalde maatregelen 
betrekkelijk vaak voor. Het gaat om werkervaringsplekken en participatiebanen en vergelijkbare 
constructies. 14 van de 40 onderzochte gemeenten zetten dit type maatregel in. Ook 
loonkostensubsidie, de no riskpolis en jobcoaching zijn maatregelen die gemeenten relatief vaak 
benoemen.  

De intensieve begeleiding naar regulier werk staat net als bij de VU 2015 en de VU 2016 op een tweede 
plaats. Binnen deze categorie is het organiseren van bijeenkomsten of speeddates tussen werkgevers en 
mogelijke werknemers een populaire maatregel. Op plek drie bij de VU 2017 staat de inzet op jongeren. 
De inzet op jongeren is met name gericht op aandacht voor de doelgroep van het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs, het Praktijkonderwijs, MBO-entree, voortijdige schoolverlaters en voor jongeren met 
arbeidsbeperkingen.  

De aandacht voor statushouders is een maatregel die duidelijk vaker genoemd is geworden bij de VU 
2017 dan bij voorgaande tekortjaren. Maatregelen die in deze categorie vallen zijn de inzet van een 
taalmaatje, en aandacht voor de Nederlandse normen en waarden en de Nederlandse cultuur. Naast 
deze integratiebevorderende activiteiten zijn er ook activiteiten gericht op het vinden en houden van 
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werk voor de statushouder. Op plaats 5 staat het meer banen zoeken of creëren bij de VU 2017. 
Maatregelen die hierbij passen en veelgenoemd zijn, zijn jobhunting en Social Return on Investment.  

De strengere handhaving van verplichtingen van bijstandsgerechtigden is een maatregel die gestegen is 
in de top 10 bij de VU 2017 ten opzichte van de VU 2015 en de VU 2016. De maatregel staat op plaats 6. 
Bij deze maatregel gaat de aandacht met name uit naar handhaven en het opleggen van sancties.  

Op plaats 7 bij de VU 2017 staan betere of meer intensieve werkgeverscontacten. Hierbij gaat het met 
name om contacten van de gemeenten met andere partijen in de regio, gericht op de plaatsing van 
klanten. Bij andere partijen kan worden gedacht aan ondernemers, andere overheden, UWV, 
onderwijspartijen en het SW-bedrijf.  

Op plaats 8 staat bij de VU 2017 het recht op een uitkering bij aanvraag scherper controleren en meer 
nadruk leggen op werk zoeken. Hierbij gaat de aandacht uit naar de poortwachterfunctie. Op plaats 9 
staat het scherper controleren van het recht op een uitkering en meer nadruk leggen op werk zoeken. 
Een maatregel als een bijeenkomst over rechten en plichten in de bijstand is een maatregel die past in 
deze categorie. Hetzelfde geldt voor onderzoek op basis van signalen over uitkeringsmisbruik. Het 
stimuleren van parttime en flexibel werk staat op plaats 10.  

Instemming van gemeenteraad met de verklaring van het college 
De commissie heeft er vertrouwen in dat de gemeenteraad goed geïnformeerd is over de analyse, de 
maatregelen en de effecten van de maatregelen en dat de gemeenteraad haar controlerende en 
sturende rol op zich kan nemen. De instemming van de gemeenteraad met de verklaring van het college 
is immers een zichtbaar hoofdonderdeel in de aanvraag om een vangnetuitkering. De gemeenteraad 
heeft namelijk nadrukkelijk kennis kunnen nemen met wat volgens het college de analyse van oorzaken 
van het tekort is, welke maatregelen getroffen zijn en hoe het college het effect van de maatregelen 
kwalificeert. Het is voor de commissie echter niet na te gaan wat de bijdrage is van de gemeenteraad 
aan de kwaliteit van het verzoek, omdat hierover geen informatie meer wordt uitgevraagd. 

Het belang van uitvragen bij gemeenten 
In 56 gevallen is een uitvraag gedaan bij gemeenten, omdat de commissie constateerde dat een verzoek 
niet volledig was en derhalve niet voldeed aan de wettelijk gestelde eisen. Er waren verschillende 
soorten uitvragen. Een uitvraag kon betrekking hebben op een inhoudelijk of een procedureel vereiste. 
Zo zijn er uitvragen gedaan omdat de informatie over oorzaken, maatregelen of effecten niet volledig 
was. In andere gevallen ontbrak er tenminste één handtekening, namelijk onder de verklaring van het 
college of onder de instemming van de gemeenteraad met het college. In overige gevallen had de 
uitvraag betrekking op het niet ontvangen van een modelaanvraagformulier. De oorzaak hiervan was 
het gebruik van verouderde versies van browsers bij sommige gemeenten die door SZW niet werden 
geaccepteerd.   

Analyse van oorzaken van het tekort, getroffen maatregelen of effect van maatregelen niet 
benoemd 
Er is 13 keer een uitvraag gedaan bij gemeenten waarbij gevraagd is om een aanvulling te geven van de 
analyse van oorzaken van het tekort, getroffen maatregelen gericht op tekortreductie en van het effect 
van maatregelen. Het grootste deel van de uitvragen, 11 van de 13, had betrekking op het niet 
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benoemen van (interne dan wel externe) maatregelen gericht op tekortreductie. Alle gemeenten 
waarnaar een uitvraag op inhoudelijke gronden is gedaan, voldeden alsnog aan de vereisten.  

Ontbrekende handtekening bij verklaring college of bij instemming gemeenteraad 
Bij de aanvraag hoort formeel een verklaring van het college en de instemming van de gemeenteraad 
met deze verklaring te zitten. Bij de verklaring van het college horen een handtekening van de 
burgemeester en van de gemeentesecretaris. Bij de instemming van de gemeenteraad horen een 
handtekening van de raadsvoorzitter en van de griffier. Er is 13 keer een uitvraag gedaan naar een 
ontbrekende handtekeningen op één van deze twee onderdelen. 12 van de 13 uitvragen hadden 
betrekking op de instemming van de gemeenteraad; één uitvraag had betrekking op de verklaring van 
het college. Alle gemeenten waarnaar een uitvraag naar deze handtekeningen is gedaan, voldeden 
alsnog aan deze vereisten. 

Uitvraag vanwege ICT-probleem van de website 
Dertig gemeenten kregen een uitvraag van de commissie omdat het modelaanvraagformulier niet was 
meegezonden bij de aanvraag. De oorzaak hiervan ligt bij verouderde browsers die sommige gemeenten 
gebruikten die door SZW niet geaccepteerd werden. Het spreekt voor zich dat de gemeenten die dit 
betrof in de gelegenheid zijn gesteld middels een uitvraag om het aanvraagformulier opnieuw in te 
sturen.   

Streven commissie om het aantal uitvragen zo beperkt mogelijk te houden 
Het aantal uitvragen bij gemeenten is gestegen van 32 uitvragen bij de VU 2016 naar 56 uitvragen bij de 
VU 2017. Het grootste deel van de uitvragen, 30 van de 56, over 2017 heeft betrekking op het 
modelaanvraagformulier dat door een mankement in de techniek bij een aantal aanvragende 
gemeenten niet werd meegezonden. De commissie heeft hiertoe onderzoek laten doen en technische 
maatregelen laten nemen. Vervolgens is bij 30 gemeenten nagegaan of deze maatregelen afdoende zijn, 
hetgeen in bijna alle gevallen het geval bleek te zijn. De resterende gevallen lagen aan menselijke 
vergissingen bij gemeenten. Deze acties moeten het aantal uitvragen zo laag mogelijk houden.  

Rechtmatigheid 
Tabel 4 laat zien dat er zes gemeenten zijn met onrechtmatigheden (in de bestedingen van de 
Participatiewet). Het bedrag voor de onrechtmatigheden wordt afgetrokken van de vangnetuitkering.  

Over het jaar 2016 werden bij vijf gemeenten onrechtmatigheden geconstateerd. Bij vier gemeenten is 
sprake van een (vaak flinke) afname van het bedrag aan onrechtmatigheden (Rotterdam, Vlaardingen, 
Utrecht, en Maassluis (nihil)). Bij één gemeente (Den Haag) is sprake van een toename en wel van € 5,6 
mln. naar € 6,9 mln. Het totale bedrag aan onrechtmatigheden is afgenomen van € 10,3 miljoen in 2016 
naar € 9,0 miljoen in 2017. In de tabel is de hoogte van het bedrag van de rechtmatigheidsfouten te 
zien. De rechtmatigheidsfouten tellen mee in het bepalen van het recht op en de hoogte van de 
vangnetuitkering.  
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Tabel 4. Gemeenten met onrechtmatige bestedingen 

Gemeente Fout Onzekerheid Totaal 
Den Haag  €        1.843.000   €         5.066.000   €           6.909.000  
Rotterdam  €            562.000   €                          -   €               562.000  
Utrecht  €            390.000   €                          -   €               390.000  
Vlaardingen  €              19.293   €                          -   €                 19.293  
Zaanstad  €            632.923   €                          -   €               632.923  
Dordrecht  €            487.836   €               38.163   €               525.999  
Totaal   €        3.935.052   €         5.104.163   €           9.039.215  

 
Advisering 
208 gemeenten dienden een aanvraag in om een vangnetuitkering over 2017. 207 gemeenten kregen 
een positief advies en één gemeente, Druten, kreeg een negatief advies. Druten voldeed niet aan de 
financiële voorwaarden voor een vangnetuitkering. Aanvankelijk, op basis van de cijfers uit Beelden van 
de Uitvoering, leek de gemeente wel te voldoen, maar de definitieve verantwoordingsinformatie (SiSa) 
maakte duidelijk dat de eigen risicodrempel niet gehaald werd.  

Wanneer de positieve en de negatieve adviezen worden verdeeld over gemeenten naar grootteklasse, 
ontstaat het volgende beeld (zie tabel 5).  

Tabel 5. Positieve en negatieve adviezen 
  

  Aantal (%) Bedrag (%) 

Ingediend 208 (100,0%)* 107.816.332 (100,0%) 

Positief advies: 207 (99,5%) 107.816.332 (100,0%) 

Klein (< 15.000 inwoners) 46 (22,1%) 5.380.560 (5,0%) 

Middelgroot (15.000 - 40.000 inwoners) 107 (51,4%) 23.659.710 (21,9%) 

Groot (> 40.000 inwoners) 54 (26,0%) 78.776.062 (73,1%) 

Negatief advies: 1 (0,5%) € 0 (0,0%) 

Klein (< 15.000 inwoners) 0 (0,0%) € 0 (0,0%) 

Middelgroot (15.000 - 40.000 inwoners) 1 (0,5%) € 0 (0,0%) 

 Groot (> 40.000 inwoners) 0 (0,0%) € 0 (0,0%) 

*van de 208 aanvragende gemeenten hebben er 207 een tekort boven de drempel; één gemeente overschreed de drempel niet.  

De gemeenten die de grootste aanspraak op het vangnet maken over 2017, zijn grote gemeenten. 7 
grote gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 40 procent van het totale budget dat met de 
vangnetuitkering gemoeid is. De gemeenten die de grootste aanspraak (groter dan € 3 miljoen) maken 
op vangnet zijn: Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Rotterdam, Nijmegen, Arnhem en Leidschendam-
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Voorburg. De aanvragen van deze 7 gemeenten bedragen circa 40% van het totale bedrag aan 
aanvragen over 2017. 

De commissie vond het vooraf moeilijk in te schatten of zij de beoordeling en advisering aan de 
staatssecretaris tijdig kon afronden. Dit had te maken met het hoge aantal gemeenten dat financieel 
gezien in aanmerking kwam voor de vangnetuitkering, waardoor ook een hoog aantal aanvragen 
verwacht kon worden. Om die reden heeft de commissie een verzoek ingediend bij de staatssecretaris 
waarin de commissie uitstel vroeg van de termijn waarop de staatssecretaris de adviezen binnen diende 
te hebben. De staatssecretaris heeft de termijn om uitstel gegeven.  

De extra inzet van personeel, de inzet van ICT en de grote inzet van het secretariaat en de commissie 
maakten het mogelijk de advisering tijdig af te ronden. Het extra aandacht vragen voor de nieuwe 
vereisten van de structurele vangnetuitkering via VNG en Divosa maakten het mogelijk om deze tijdige 
afronding mogelijk te maken. Hetzelfde geldt voor het aanscherpen van de beoordelingswijze. De 
commissie slaagde er in – mede door deze inzet - om de beoordeling tijdig af te ronden en de adviezen 
tijdig aan de staatssecretaris te overhandigen. Op 12 en 24 september 2018 overhandigde de commissie 
de adviezen aan de staatssecretaris.  

De directie PDV binnen het Ministerie van SZW verzorgt namens de staatssecretaris de beslissingen op 
de VU-verzoeken. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geldt dat de minister binnen 8 weken 
na ontvangst van het advies een beslissing moet nemen. SZW verstuurde de beschikkingen begin 
november 2018 aan de gemeenten. Dit is ruim binnen die gestelde termijn. De uitgebrachte beslissingen 
zijn in overeenstemming met de adviezen van de commissie.  
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Hoofdstuk 6. Voorbereiding van de VU over 2018 
 
Inleiding 
Mede op basis van ervaringen van de commissie met de voorbereiding en beoordeling van de aanvragen 
van de vangnetuitkering 2017, bereidt de commissie de voorbereiding van de vangnetuitkering 2018 
voor.  

Bevindingen VU 2017 
Bij de aanvragen over de vangnetuitkering over 2017 viel op dat sommige gemeenten bepaalde 
maatregelen als extern bestempelen, terwijl deze niet extern zijn. Het gaat daarbij om intern bedachte 
maatregelen die extern worden uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat in het gepubliceerde 
beoordelingskader voor de vangnetuitkering 2018 staat dat een dergelijke maatregel niet voldoet als 
externe maatregel. Daarbij is aangegeven wanneer een maatregel wel geldt als extern. Van een externe 
maatregel is namelijk sprake indien een maatregel wordt getroffen naar aanleiding van een advies of in 
samenwerking met (bijv. in een pilot) een externe partij.  

Bij de vangnetuitkering 2018 wordt verder het modelaanvraagformulier aangepast. Voor de 
vangnetuitkering over 2017 diende de gemeente het gehele formulier in te sturen, ook het onderdeel 
dat voor die gemeente niet van toepassing was. Bij het nieuwe modelaanvraagformulier selecteert de 
gemeente in de tool haar gemeentenaam en het type aanvraagformulier dat voor de gemeente van 
toepassing is komt tevoorschijn. Via de tool komt de gemeente dus altijd aan het aanvraagformulier dat 
voor haar van toepassing is.   

Door het splitsen in 2 formulieren, wordt niet alleen het formulier korter, maar wordt tevens 
voorkomen dat sommige gemeenten nalaten het onderdeel ‘instemming gemeenteraad’ te 
ondertekenen.  

Bij het onderdeel van het modelaanvraagformulier ‘instemming gemeenteraad’ kwam het voor dat 
gemeenten een raadsbesluit invoegden, waarbij de inhoud afweek van de tekst die hoort bij dit 
onderdeel in het modelaanvraagformulier. Voor de vangnetuitkering 2018 is aangegeven dat het 
invoegen van een raadsbesluit niet is toegestaan, en dat het oorspronkelijke onderdeel ‘instemming 
gemeenteraad’ dient te worden ondertekend zoals in het modelaanvraagformulier is aangegeven. Zo 
zorgt de commissie ervoor dat het volledig duidelijk is dat de gemeenteraad instemt met de verklaring 
van het college. 

Bij de criteria verandert er voor de VU 2018 weinig ten opzichte van de VU 2017. De inhoudelijke en de 
procedurele vereisten blijven gelijk. Bij de financiële criteria treedt er wel een verandering op. Deze 
wordt in de komende drie subparagrafen toegelicht.  

Inhoudelijke criteria 
De jaren 2015 en 2016 waren de jaren van het tijdelijk vangnet. Het jaar 2017 was het eerste jaar van 
het structurele vangnet. In dit jaar werden voor het eerst aanvullende eisen gesteld, zoals die van de 
externe maatregelen. Gemeenten met een meerjarig tekort dienden externe maatregelen te nemen in 
het kader van de VU 2017. Dit geldt ook voor de VU 2018 en verder.  
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Procedurele criteria 
De procedurele criteria voor de VU over 2018 blijven gelijk aan die voor de VU over 2017. De verklaring 
van het college dient nog steeds ondertekend te zijn door zowel de burgemeester als de secretaris. Voor 
de instemming van de gemeenteraad dienen ook nog steeds zowel de voorzitter als de griffier van de 
gemeenteraad te ondertekenen. 

Financiële criteria 
Er verandert alleen iets in de financiële criteria. Over de vangnetuitkering 2017 kwam een gemeente in 
aanmerking als zij a) een tekort had dat meer bedroeg dan vijf procent, en b) over 2016 en 2017 ook een 
tekort had dat meer dan vijf procent bedroeg over het budget van 2017. Voor de vangnetuitkering 2018 
geldt eveneens dat het tekort a) meer dient te bedragen dan vijf procent, maar tevens geldt dat b) over 
2016, 2017 en 2018 het tekort meer dan vijf procent dient te bedragen van het budget over 2018. 
Criterium a blijft dus gelijk aan de VU over 2017, maar bij criterium b wordt niet langer gekeken naar 
twee jaren. Vanaf de VU over 2018 wordt dus gekeken naar drie jaren.  

Communicatie aan gemeenten en raadsleden 
De wijzigingen in de financiële criteria worden op verschillende plekken op de website toegelicht. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld in het beoordelingskader, in de tool en in de beschreven aanvraagprocedure en 
het aanvraagformulier. Bovenstaande paragraaf maakte duidelijk dat er wat betreft de procedurele en 
de inhoudelijke criteria geen aanpassingen zijn in de VU over 2018 ten opzichte van de VU over 2017. 
Ook heeft de VNG een brief voor gemeenteraadsleden gepubliceerd over de rol die zij hebben in het 
gemeentelijke proces van sturing op reductie van tekorten.  

Draagvlak en werking van het vangnet 
In haar vorig jaarverslag over het jaar 2017 heeft de commissie aandacht gevraagd voor de werking en 
draagvlak van het vangnet. De onderwerpen werking en draagvlak hangen onderling samen. Het 
procedureel vangnet maakt minder goed mogelijk onderscheid te maken tussen een goede inzet en een 
onvoldoende inzet van gemeenten. Dat heeft te maken met de mogelijkheden van een procedurele 
toets. Er wordt nog bekeken of een aangescherpte vraagstelling hierin verbetering kan brengen. Dit stelt 
tegelijkertijd dan wel (mogelijk) hogere eisen aan de inbreng van gemeenten, hetgeen het risico kan 
vergroten dat gemeenten geen vangnetuitkering ontvangen. Deze afweging ligt nadrukkelijk voor bij 
gemeenten, omdat het om de herverdeling gaat van budget dat al aan gemeenten is toegekend. Daar 
staat dan tegenover dat te lage eisen zouden kunnen leiden tot een vermindering van het draagvlak 
voor de financiering van het vangnet. Er zou een moment kunnen komen dat overschotgemeenten niet 
langer bereid zijn om, via een uitname uit het macrobudget, bij te dragen aan tekortgemeenten. 

Afgelopen jaar is dat ook onderwerp geweest in het overleg met het ministerie van SZW, VNG en Divosa. 
Om meer inzicht te krijgen heeft het ministerie van SZW aangekondigd dat een thermometeronderzoek 
in 2019 zal worden uitgevoerd, gericht op meer inzicht in de werking van het vangnet.  

Daarnaast heeft de commissie de vragen over het draagvlak ook bij VNG en Divosa neergelegd. Hieruit 
volgden bijeenkomsten met gemeenten (via het Financieel Platform van Divosa) waar gevraagd werd 
naar de ervaringen met het vangnet. Daaruit zijn acties geformuleerd en er wordt op dit moment een 
voorstel door een werkgroep van Divosa uitgewerkt.  De bestuurlijke bespreekpunten worden uiteraard 
nog voorgelegd aan de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie en het Bestuurlijk 
Overleg tussen het ministerie van SZW en de VNG.  
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Hoofdstuk 7. Aandachtspunten voor komende jaren 
 
Belang van afdoende macrobudget voor komende jaren 
De commissie waardeert dat de systematiek voor de verwerking van statushouders in de 
bijstandsraming voor het jaar 2018 is aangepast. Dit besluit beperkt het macrotekort  in 2018 en 
brengt de werking van het gehele financieringssysteem (macrobudget, verdeelsysteem en vangnet) 
meer in balans. Ook voor de komende jaren blijft dat een punt van aandacht. 

Werking van het vangnet 
Uit een bespreking over de werking van het vangnet in het financieel platform van Divosa, kwam naar 
voren dat gemeenten een intrinsieke motivatie hebben om tekorten te reduceren. Daarbij geven de 
aanwezige gemeenten aan dat het vangnet niet de directe aanleiding is om tekorten te reduceren. 
Daarnaast is nog onvoldoende bekend welk effect de getroffen maatregelen hebben op de ontwikkeling 
van de uitgaven van gemeenten.  

Rol gemeenteraad 
In de vangnetuitkering Participatiewet heeft de commissie geen beoordelende rol op de inhoud. Deze 
rol ligt nu (voor een deel) bij de gemeenteraad, hetgeen aansluit bij haar controlerende taak. Dit 
betekent dat bij een aanvraag voor een vangnetuitkering de gemeenteraad een andere rol heeft dan het 
college van B&W. In het aanvraagformulier wordt nu gevraagd of de gemeenteraad instemt met de 
aanvraag. De ervaring met de ontvangen aanvragen leert dat nogal wat gemeenten het lastig vinden om 
de nieuwe rol van de gemeenteraad goed te plaatsen. De commissie vraagt zich daarom af of de rol van 
college en raad bij de aanvraag van de vangnetuitkering voldoende helder is voor gemeenten.  

Een volgende vraag is of gemeenteraden die de beoordelende rol hebben, deze rol ook in voldoende 
mate invullen. De commissie beschikt over te weinig informatie om hierover een uitspraak te kunnen 
doen. Vorig jaar werden ook de opvattingen van de gemeenteraad uitgevraagd. In de vangnetuitkering  
2016 gaf 18 procent van de gemeenteraden een reactie aan het college. In de vangnetuitkering 2017 is 
dat onderdeel op verzoek van de VNG niet meer uitgevraagd. De reden hiervoor was dat het geven van 
een opvatting geen wettelijke verplichting is en dat de commissie hier niet op beoordeelt. 

Daarnaast merkten gemeenten op dat gemeenteraden maar in beperkte mate een inhoudelijk debat 
voeren over de vraag hoe uit te komen met het budget. Gemeenteraden agenderen dit onderwerp vaak 
als hamerstuk en doen dit ook als zodanig af. 
 
De commissie stelt voor om dit onderwerp mee te nemen in het aangekondigde thermometeronderzoek 
van het ministerie van SZW naar het vangnet. 

Gemeenten met een groot structureel tekort 
Bij de voorbereiding van het nieuwe vangnet in de door de staatssecretaris van SZW ingestelde 
werkgroep vangnetuitkering (bestaande uit: SZW, VNG, Divosa, ROB (voorheen Rfv) en de commissie) 
kwam de vraag aan de orde: hoe om te gaan met gemeenten die structureel (namelijk over meer dan 
drie jaren) een groot tekort hebben. Destijds spraken de partijen in de werkgroep vangnetuitkering af 
dat zij tijdig moeten bekijken hoe de commissie in de beoordeling dient om te gaan met gemeenten met 
een structureel tekort. Het nagaan van de verschillende oplossingsmogelijkheden kan de nodige tijd 
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vergen. De commissie adviseert om tijdig na te denken over de mogelijke oorzaken en oplossingen van 
dit structurele tekort. De commissie wil met betrekking tot dit punt nog het volgende in herinnering 
brengen. In het verleden kwam een gemeente met een aanmerkelijk tekort gedurende meerdere jaren 
achter elkaar in aanmerking voor de MAU. Op de wijze van het bepalen van de verdeelstoornis in de 
MAU was met name van de zijde van gemeenten kritiek. Met de procedurele toets heeft de 
staatssecretaris van SZW voor een andere weg gekozen. Een gemeente die meerdere jaren een 
vangnetuitkering aanvraagt dient naast interne ook externe maatregelen te treffen teneinde het tekort 
verder te reduceren.  

Vervolgens dient zich de vraag aan, na hoeveel jaren van tekortreductie het aannemelijk is dat de 
gemeente afdoende inspanning heeft getoond om dit tekort te reduceren. En of dat een onderzoek 
rechtvaardigt naar de verdeelstoornis per individuele gemeente.  

Indien dit niet mogelijk is, dan dienen (SZW, VNG, Divosa en de commissie) afspraken te maken over de 
wijze waarop inzichtelijk wordt dat een gemeente haar uiterste best heeft gedaan om het tekort te 
reduceren. De hamvraag is dan wie kan bepalen of een bepaalde gemeente voldoende alert is geweest 
en het niet reëel is om haar het tekort aan te rekenen. Ook de vraag naar de manier waarop dit kan 
worden bepaald is daarbij van groot belang.  

Solidariteit tussen gemeenten en solidariteit binnen één gemeente 
Verder speelt ook de vraag hoe een goede balans te vinden tussen de budget-solidariteit tussen 
gemeenten wat betreft de werking van de Participatiewet en de budget-solidariteit binnen één 
gemeente met betrekking tot de uitgaven binnen het sociaal domein. Een gemeente kan een tekort op 
het ene domein compenseren met overschotten op het andere domein.  Bij de Participatiewet speelt – 
via het vangnet – solidariteit tussen gemeenten. Wanneer gemeenten gelden van de Participatiewet 
benutten om tekorten op andere domeinen te compenseren, kan dat vragen oproepen over de werking 
van het systeem. 

Daarbij speelt ook het volgende: voor tekorten hoger dan 5% kan de gemeente via het vangnet een 
beroep doen op andere gemeenten. Wanneer de gemeente een overschot heeft van meer dan 5% 
speelt niet de solidariteit met andere gemeenten en kan zij het volledig inzetten voor de 
binnengemeentelijke solidariteit. De vraag die hier naar voren komt is hoe ook op dit punt een goede 
balans te vinden is tussen de solidariteit tussen gemeenten en financieel management (en solidariteit) 
binnen het sociaal domein van de gemeente. 

Regionaal samenhangend arbeidsmarktbeleid 
Gemeenten werken samen binnen de arbeidsmarktregio waartoe zij behoren. Deze samenwerking 
vormt een uitgangspunt van de werkgeversbenadering. Ook de samenwerking met de regionale 
onderwijsinstellingen vormt daarin een onmisbare schakel. De commissie vraagt aandacht voor de wijze 
waarop het beleid van de arbeidsmarktregio het gemeentelijke beleid ondersteunt. Zij constateert 
tegelijkertijd dat er nog grote verschillen in de aanpak van gemeenten bestaan en signaleert een groot 
verschil van tekorten en overschotten binnen een regio. Zij stelt de vraag of dit iets zegt over de mate 
waarop het regionale beleid is verankerd in het gemeentelijke beleid. Ook vraagt zij zich af of voor een 
optimale samenwerking binnen de arbeidsmarktregio wel voldoende voorwaarden zijn geschapen om 
de voordelen hiervan te benutten. Daarnaast vraagt de commissie zich af hoe het systeem van 
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gemeentelijke budgettoedeling zich verhoudt tot de regionale doelstellingen en het regionale 
arbeidsmarktbeleid.  

Vergunninghouders 
De commissie merkt op dat in de aanvragen van diverse gemeenten, gemeenten aangeven dat een 
relatief grote groep vergunninghouders in het bestand van uitkeringsgerechtigden het relatief moeilijk 
maakt om tot een reële uitstroom te komen. De commissie merkt op dat gemeenten in de aanvragen 
van de VU 2015 en de VU 2016 maar een beperkt aantal maatregelen noemen die specifiek gericht zijn 
op de groep vergunninghouders. Wel constateert zij dat er sprake is van een toename van het aantal 
genoemde maatregelen in VU 2016 ten opzichte van VU 2015. Deze toename bij de VU 2016 zet zich 
door in de VU 2017. Tot slot merkt zij op dat er meer aandacht is bij Divosa om maatregelen voor deze 
groep uitkeringsgerechtigden te stimuleren. De commissie stelt de vraag of aan deze groep expliciet 
aandacht moet worden besteed in de aanvraag. 

Thermometeronderzoek door het ministerie van SZW 
De commissie heeft in de jaarverslagen over de jaren 2016 en 2017 aangegeven dat het huidige systeem 
van procedurele toetsing geen sterk onderscheidend vermogen heeft in de mate waarin gemeenten zich 
inzetten. De commissie verstaat onder de werking van het vangnet of gemeenten daadwerkelijk en 
effectief uitgaven reduceren en zo een bijdrage leveren aan het reduceren van hun tekorten. Het 
ministerie van SZW heeft aangegeven om in de eerste helft van 2019 een thermometeronderzoek voor 
te bereiden en naar verwachting eind 2019 te laten uitvoeren. Het doel is om te onderzoeken of het 
vangnet doet wat het beoogd. De commissie is graag bereid mee te denken met de opzet en uitvoering 
van het onderzoek, en heeft SZW een aantal onderwerpen meegegeven waar een onderzoek volgens de 
commissie aandacht aan zou kunnen geven. 

De commissie ziet deze onderwerpen als belangrijke aandachtspunten voor de komende jaren en zal 
waar mogelijk stimuleren om hierover meer inzicht op te doen en waar nodig om tot vervolgacties te 
komen. Daarbij speelt de samenwerking en uitwisseling met de verschillende partners, SZW, VNG en 
Divosa een belangrijke rol. Zij zal dan ook komend jaar via verschillende activiteiten hier een vervolg aan 
geven. 

Doorontwikkeling van het vangnet 
De commissie constateert verder dat er nog maar een beperkt inzicht is in de werking van het 
procedurele vangnet. Daarnaast stelt de commissie vast dat de inhoudelijke variant van het vangnet 
geen voorkeur geniet bij SZW en VNG. Het is dan ook van belang om het huidige procedurele vangnet te 
doen slagen. Dat houdt volgens de commissie in dat er sprake is van een voortdurende 
doorontwikkeling van het vangnet. Door elk jaar na te gaan hoe het vangnet functioneert, welke voor- 
en nadelen hierbij opvallen, kan steeds meer en beter een beeld worden gevormd op welke punten het 
vangnet verder kan worden ontwikkelen. De commissie pleit hierbij niet voor een schoksgewijze 
ontwikkeling, omdat dit veel energie vraagt van de gemeenten, maar kiest juist voor een rustige 
doorontwikkeling van het vangnet. Om die reden heeft de commissie op basis van de ervaringen van het 
afgelopen jaar suggesties gedaan voor verbetering. Ook de komende jaren is het van belang hierop in te 
zetten en op de geschetste vragen uit dit jaarverslag een antwoord te vinden. 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1. Afkortingenlijst 
 

BBZ Besluit bijstandverlening zelfstandigen  

BUIG-Budget Gebundelde uitkering (budget ten behoeve van bijstandsuitkeringen en 
loonkostensubsidies) 

CRvB Centrale Raad van Beroep 

IAU   Incidentele Aanvullende Uitkering 

MAU    Meerjarige Aanvullende Uitkering 

Ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

PDV Directie Participatie en Decentrale Voorzieningen (binnen het Ministerie van 
SZW) 

Pw   Participatiewet 

SiSa Eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole (Single 
information, Single Audit) 

Sw-Bedrijf Bedrijf in de Sociale Werkvoorziening 

TC   Toetsingscommissie vangnet Participatiewet 

VU   Vangnetuitkering 
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Bijlage 2. Bezwaar en beroep voormalige vangnetten 
 
Tijdens een hoger beroep tegen de uitkomst van het beroep met betrekking tot de MAU 2013-2015 voor 
de gemeente Enschede is door de Centrale Raad voor Beroep een uitspraak gedaan die onder meer laat 
zien dat de commissie, bij de Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU), een ruimere beoordelingsruimte 
heeft dan bij eerdere uitspraken in dit bezwaar werden gehanteerd.  

De CRvB schrijft in de uitspraak dat het niet in strijd is met de rol van de commissie om te bepalen 
wanneer sprake is van een overstijging die geheel dan wel gedeeltelijk dan wel in geringe mate het 
gevolg is van een verdeelstoornis. Ook gaat de uitspraak in op de vergewisplicht waarbij de uitspraak 
aangeeft dat de commissie deze afdoende heeft ingevuld. 
 
Deze ruimere beoordelingsruimte blijkt uit enkele passages uit de uitspraken van de CRvB op het hoger 
beroep.  

In deze bijlage worden de desbetreffende passages geciteerd. 

In de passages van de uitspraak op 31 juli 2018 betreft het de navolgende citaten. 
 
“Het college heeft niet aannemelijk gemaakt dat het advies van APE op onzorgvuldige wijze tot stand is 
gekomen, feitelijke onjuistheden bevat of ondeugdelijk is gemotiveerd. Nu het model zelf niet ter 
discussie staat, zoals het college heeft bevestigd, is niet van belang dat APE het model heeft ontwikkeld. 
Hier is geen grond gelegen om APE niet onafhankelijk te achten.  

Op grond van artikel 10b, eerste lid van het besluit zoals hiervoor weergegeven, schakelt de 
toetsingscommissie de Inspectie in om een onderzoek in te stellen naar de mogelijke oorzaken van de 
overstijging en de maatregelen, die het betrokken college treft om de overstijging in de toekomst te 
voorkomen. In de nota van toelichting bij het Besluit van 25 februari 2009 staat ook dat de inhoudelijke 
toets – gericht op de mogelijke oorzaak van het meerjarig tekort op het inkomensdeel van de gemeente 
– wordt uitgevoerd door IWI, nu de Inspectie. Gezien deze inhoudelijke rol van de Inspectie bij het 
onderzoek naar de oorzaken van de overstijging, lag het, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, niet 
op de weg van de toetsingscommissie om zelf onderzoek te doen.  

De rechtbank heeft ook ten onrechte geoordeeld dat appellant ten aanzien van de toetsingscommissie 
niet heeft voldaan aan de vergewisplicht in gevolgde artikel 3:9 van de AWB. In het bestreden besluit 
heeft appellant het onderzoek dat heeft plaatsgevonden beschreven en is hij tot de conclusie gekomen 
dat het advies van de toetsingscommissie gebaseerd is op deugdelijk onderzoek van de Inspectie en de 
door haar ingeschakelde deskundige APE. Dat de toetsingscommissie criteria heeft ontwikkeld om te 
bepalen wanneer sprake is van een overstijging die geheel dan wel gedeeltelijk dan wel in geringe mate 
het gevolg is van een verdeelstoornis als bedoeld in artikel 10c, derde lid, onder b, van het Besluit, is niet 
in strijd met haar rol. Met de gekozen uitleg van het Besluit heeft de toetsingscommissie een redelijke 
uitleg gegeven aan het Besluit en appellant heeft deze kennelijk tot de zijne gemaakt”. 
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Bijlage 3. Hoofddoel, randvoorwaarden en subdoelen vangnetuitkering Participatiewet  
 
Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de 
Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een 
arbeidsbeperking. 

De verantwoordelijkheid voor de Participatiewet ligt bij de gemeenten. Ook de financieringssystematiek 
sluit hierbij aan. De budgetten worden vooraf door het Rijk verdeeld over de gemeenten. Dit geeft 
gemeenten een prikkel om zoveel mogelijk mensen uit een uitkering te houden. Gemeenten kunnen 
voor tekorten op het budget groter dan de eigenrisicodrempel in aanmerking komen voor een 
vangnetuitkering. 

Hoofddoel vangnet Participatiewet 
Financiële risico’s die gemeenten hebben bij het uitvoeren van de Participatiewet beperken tot het 
eigen risico waarvan het redelijk wordt geacht dat een gemeente dit zelf draagt. 
 

Randvoorwaarde 1 
Behoud van een afdoende prikkelwerking van de financieringssystematiek. De eigen risicodrempel van 
het vangnet en getrapte vergoeding boven deze drempel dragen hieraan bij. 

Randvoorwaarde 2 
Voldoende draagvlak bij gemeenten voor de financiering van het vangnet (solidariteitsprincipe). 

Randvoorwaarde 3 
Het vangnet moet eenvoudig zijn aan te vragen en te beoordelen. Een eenvoudige procedurele toetsing 
past in de bestuurlijke verhoudingen bij de Participatiewet, waarbij het aan de gemeenteraad is om toe 
te zien op een goede uitvoering.  

Subdoel 1 
Het vangnet stimuleert gemeenten om maatregelen te nemen om het tekort te reduceren. Dit vraagt 
een alerte houding van gemeenten om uitgaven te beperken. 

Subdoel 2 
Gemeenten met een meerjarig tekort worden gestimuleerd om van andere gemeenten te leren over het 
nemen van maatregelen gericht op tekortreductie (externe maatregelen). Overigens is er ook zonder het 
vangnet voor gemeenten aanleiding om van andere gemeenten te leren. Er lopen al veel trajecten die 
zijn gericht op kennisontwikkeling bij gemeenten en het vangnet sluit daarbij aan. 
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Bijlage 4. Gemeenten met een positief advies en zonder gerapporteerde fouten en 
onzekerheden  
 

Code Gemeente Toegekend 
budget als 
bedoeld in 
artikel 69 Pw 

Netto lasten 
algemene 
bijstand in 
2017 

Tekort Pw 
als % van 
het 
toegekende 
budget 

Hoogte 
vangnetuitkering 2017 

738 Aalburg € 1.298.992 € 1.615.207 24,34% € 202.553 

197 Aalten € 4.273.319 € 4.742.621 10,98% € 127.818 

482 Alblasserdam € 4.128.503 € 4.982.119 20,68% € 492.372 

613 Albrandswaard € 4.301.250 € 4.563.404 6,09% € 23.546 

141 Almelo € 37.548.881 € 39.569.524 5,38% € 71.599 

484 Alphen aan den Rijn € 21.183.664 € 23.860.225 12,64% € 822.990 

1723 Alphen-Chaam € 1.027.923 € 1.352.009 31,53% € 234.143 

60 Ameland € 163.439 € 174.553 6,80% € 1.471 

200 Apeldoorn € 47.570.051 € 52.262.591 9,86% € 1.157.019 

3 Appingedam € 5.880.490 € 6.510.604 10,72% € 168.045 

202 Arnhem € 100.226.356 € 112.718.030 12,46% € 3.740.178 

743 Asten € 2.664.836 € 3.081.403 15,63% € 183.394 

744 Baarle-Nassau € 842.823 € 1.132.674 34,39% € 216.104 

308 Baarn € 4.837.077 € 5.153.843 6,55% € 37.456 

203 Barneveld € 7.505.723 € 8.149.957 8,58% € 134.474 

5 Bedum € 1.962.128 € 2.408.317 22,74% € 274.503 

7 Bellingwedde € 3.019.129 € 3.448.464 14,22% € 165.161 

1721 Bernheze € 3.488.074 € 4.285.107 22,85% € 491.827 

753 Best € 5.521.592 € 6.035.707 9,31% € 119.018 

585 Binnenmaas € 3.180.036 € 3.662.058 15,16% € 203.769 

1901 Bodegraven-Reeuwijk € 3.792.264 € 4.232.160 11,60% € 125.141 

755 Boekel € 1.190.475 € 1.320.418 10,92% € 35.210 

147 Borne € 4.155.839 € 4.480.902 7,82% € 58.636 

758 Breda € 65.292.115 € 71.495.186 9,50% € 1.469.233 



37 
 

Code Gemeente Toegekend 
budget als 
bedoeld in 
artikel 69 Pw 

Netto lasten 
algemene 
bijstand in 
2017 

Tekort Pw 
als % van 
het 
toegekende 
budget 

Hoogte 
vangnetuitkering 2017 

501 Brielle € 2.844.931 € 3.118.428 9,61% € 65.625 

312 Bunnik € 1.655.221 € 2.084.396 25,93% € 284.343 

313 Bunschoten € 2.061.119 € 2.299.325 11,56% € 67.575 

1942 Gooise Meren € 11.057.963 € 12.393.867 12,08% € 391.503 

502 Capelle aan den IJssel € 29.508.198 € 32.292.557 9,44% € 654.475 

383 Castricum € 3.870.809 € 4.896.027 26,49% € 686.522 

109 Coevorden € 11.522.866 € 12.216.449 6,02% € 58.720 

1706 Cranendonck € 3.327.464 € 3.909.536 17,49% € 290.919 

611 Cromstrijen € 1.103.798 € 1.455.091 31,83% € 254.711 

148 Dalfsen € 2.969.535 € 3.499.202 17,84% € 269.833 

310 De Bilt € 7.686.402 € 9.000.424 17,10% € 641.462 

1940 De Fryske Marren € 12.913.520 € 13.905.909 7,68% € 173.357 

1663 De Marne € 3.491.698 € 3.953.400 13,22% € 156.178 

1690 De Wolden € 3.087.859 € 3.316.436 7,40% € 37.092 

10 Delfzijl € 13.166.290 € 14.334.352 8,87% € 254.874 

150 Deventer € 38.468.448 € 41.792.299 8,64% € 700.214 

1774 Dinkelland € 2.920.432 € 3.295.656 12,85% € 119.686 

766 Dongen € 3.820.059 € 4.245.242 11,13% € 117.090 

498 Drechterland € 1.973.142 € 2.208.509 11,93% € 68.355 

226 Duiven € 5.713.371 € 6.161.072 7,84% € 81.016 

385 Edam-Volendam € 3.980.413 € 4.292.146 7,83% € 56.356 

228 Ede € 23.266.809 € 26.490.129 13,85% € 1.187.474 

317 Eemnes € 1.019.504 € 1.217.380 19,41% € 108.669 

1651 Eemsmond € 5.861.881 € 6.326.407 7,92% € 85.716 

770 Eersel € 1.714.102 € 2.048.863 19,53% € 184.777 

230 Elburg € 3.142.201 € 3.481.892 10,81% € 91.290 

114 Emmen € 50.242.372 € 52.799.568 5,09% € 22.539 
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Code Gemeente Toegekend 
budget als 
bedoeld in 
artikel 69 Pw 

Netto lasten 
algemene 
bijstand in 
2017 

Tekort Pw 
als % van 
het 
toegekende 
budget 

Hoogte 
vangnetuitkering 2017 

153 Enschede € 93.417.493 € 98.899.729 5,87% € 405.681 

233 Ermelo € 4.264.141 € 4.844.862 13,62% € 207.609 

1722 Ferwerderadiel € 2.661.342 € 2.905.880 9,19% € 55.735 

70 Franekeradeel € 7.224.048 € 7.979.452 10,46% € 197.101 

1771 Geldrop-Mierlo € 9.934.776 € 10.664.337 7,34% € 116.411 

1652 Gemert-Bakel € 5.028.354 € 5.627.741 11,92% € 173.985 

907 Gennep € 3.496.719 € 3.951.826 13,02% € 149.144 

689 Giessenlanden € 1.268.827 € 1.653.951 30,35% € 274.102 

784 Gilze en Rijen € 5.322.312 € 6.533.972 22,77% € 745.958 

512 Gorinchem € 11.022.179 € 11.750.337 6,61% € 88.525 

513 Gouda € 22.580.300 € 25.442.531 12,68% € 886.455 

1945 Berg en Dal € 9.523.583 € 11.172.239 17,31% € 815.342 

14 Groningen € 148.879.935 € 158.609.532 6,54% € 1.142.800 

15 Grootegast € 2.124.677 € 2.536.147 19,37% € 225.561 

1729 Gulpen-Wittem € 1.993.195 € 2.256.778 13,22% € 89.178 

788 Haaren € 1.123.988 € 1.290.784 14,84% € 68.447 

394 Haarlemmermeer € 24.561.370 € 27.786.075 13,13% € 1.075.585 

243 Harderwijk € 11.497.680 € 12.096.692 5,21% € 12.064 

523 
Hardinxveld-
Giessendam 

€ 1.759.830 € 2.277.697 29,43% € 363.882 

72 Harlingen € 7.333.909 € 7.912.092 7,88% € 105.744 

244 Hattem € 1.566.300 € 1.706.690 8,96% € 31.038 

396 Heemskerk € 10.676.267 € 11.618.959 8,83% € 204.439 

397 Heemstede € 3.222.648 € 3.467.852 7,61% € 42.036 

246 Heerde € 2.190.415 € 2.791.762 27,45% € 409.686 

74 Heerenveen € 18.827.547 € 20.219.116 7,39% € 225.096 

1658 Heeze-Leende € 1.571.451 € 1.913.228 21,75% € 204.275 

399 Heiloo € 3.114.904 € 3.420.361 9,81% € 74.856 
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Code Gemeente Toegekend 
budget als 
bedoeld in 
artikel 69 Pw 

Netto lasten 
algemene 
bijstand in 
2017 

Tekort Pw 
als % van 
het 
toegekende 
budget 

Hoogte 
vangnetuitkering 2017 

531 Hendrik-Ido-Ambacht € 3.968.390 € 4.657.780 17,37% € 342.156 

63 het Bildt € 3.760.521 € 4.211.866 12,00% € 131.659 

252 Heumen € 3.208.571 € 3.825.637 19,23% € 336.316 

534 Hillegom € 3.213.636 € 3.591.756 11,77% € 108.719 

798 Hilvarenbeek € 1.563.190 € 1.643.837 5,16% € 1.244 

402 Hilversum € 27.089.665 € 31.004.859 14,45% € 1.544.848 

321 Houten € 6.750.329 € 8.147.622 20,70% € 806.639 

406 Huizen € 9.681.404 € 11.195.407 15,64% € 666.880 

353 IJsselstein € 6.702.074 € 7.131.563 6,41% € 47.193 

1884 Kaag en Braassem € 3.152.456 € 3.917.584 24,27% € 489.288 

537 Katwijk € 11.161.329 € 12.386.151 10,97% € 333.378 

1598 Koggenland € 2.298.398 € 2.754.782 19,86% € 255.274 

588 Korendijk € 1.013.340 € 1.259.651 24,31% € 157.644 

542 
Krimpen aan den 
IJssel 

€ 5.871.677 € 7.223.972 23,03% € 838.523 

1931 Krimpenerwaard € 8.725.523 € 9.728.413 11,49% € 283.307 

1659 Laarbeek € 2.870.042 € 3.280.804 14,31% € 159.633 

1685 Landerd € 1.561.600 € 2.087.568 33,68% € 389.328 

1621 Lansingerland € 7.198.042 € 8.740.188 21,42% € 912.317 

417 Laren € 1.340.101 € 1.596.432 19,13% € 139.072 

22 Leek € 5.285.955 € 5.677.150 7,40% € 63.449 

545 Leerdam € 4.718.434 € 4.972.320 5,38% € 8.982 

80 Leeuwarden € 73.831.002 € 87.348.805 18,31% € 7.057.590 

81 Leeuwarderadeel € 2.308.898 € 2.527.533 9,47% € 51.595 

546 Leiden € 46.501.718 € 51.197.562 10,10% € 1.185.379 

547 Leiderdorp € 5.099.470 € 5.532.169 8,49% € 88.863 

1916 
Leidschendam-
Voorburg 

€ 22.095.216 € 27.643.068 25,11% € 3.614.521 
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Code Gemeente Toegekend 
budget als 
bedoeld in 
artikel 69 Pw 

Netto lasten 
algemene 
bijstand in 
2017 

Tekort Pw 
als % van 
het 
toegekende 
budget 

Hoogte 
vangnetuitkering 2017 

327 Leusden € 3.658.135 € 4.314.551 17,94% € 336.329 

733 Lingewaal € 1.415.449 € 1.553.009 9,72% € 33.394 

553 Lisse € 3.206.561 € 3.497.142 9,06% € 65.126 

140 Littenseradiel € 1.956.549 € 2.092.444 6,95% € 19.034 

262 Lochem € 5.714.206 € 6.718.105 17,57% € 503.906 

263 Maasdriel € 3.276.660 € 3.460.371 5,61% € 9.939 

1641 Maasgouw € 3.882.073 € 4.219.404 8,69% € 71.614 

556 Maassluis € 11.537.794 € 12.187.461 5,63% € 36.389 

25 Marum € 2.338.532 € 2.558.545 9,41% € 51.543 

938 Meerssen € 3.022.644 € 3.220.042 6,53% € 23.133 

1908 Menameradiel € 2.949.763 € 3.342.712 13,32% € 134.845 

1987 Menterwolde € 4.611.545 € 4.896.914 6,19% € 27.396 

687 Middelburg € 17.362.874 € 19.144.485 10,26% € 456.734 

1842 Midden-Delfland € 1.585.261 € 2.088.608 31,75% € 364.637 

815 Mill en Sint Hubert € 1.218.088 € 1.430.076 17,40% € 105.405 

1709 Moerdijk € 6.284.809 € 6.861.273 9,17% € 131.112 

1927 Molenwaard € 2.990.242 € 3.207.327 7,26% € 33.786 

335 Montfoort € 1.331.750 € 1.465.646 10,05% € 33.654 

569 Nieuwkoop € 3.143.791 € 3.482.034 10,76% € 90.527 

268 Nijmegen € 95.733.450 € 108.722.819 13,57% € 4.612.692 

1930 Nissewaard € 31.154.535 € 33.722.590 8,24% € 505.164 

575 Noordwijk € 3.840.861 € 4.220.593 9,89% € 93.844 

576 Noordwijkerhout € 2.074.580 € 2.329.307 12,28% € 75.499 

820 
Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten 

€ 4.535.559 € 5.050.298 11,35% € 143.981 

579 Oegstgeest € 3.412.813 € 4.538.616 32,99% € 827.182 

823 Oirschot € 1.738.747 € 2.018.031 16,06% € 127.144 

1895 Oldambt € 17.880.286 € 20.709.894 15,83% € 1.265.083 
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Code Gemeente Toegekend 
budget als 
bedoeld in 
artikel 69 Pw 

Netto lasten 
algemene 
bijstand in 
2017 

Tekort Pw 
als % van 
het 
toegekende 
budget 

Hoogte 
vangnetuitkering 2017 

269 Oldebroek € 3.456.045 € 4.310.151 24,71% € 551.702 

1773 Olst-Wijhe € 2.507.534 € 2.706.052 7,92% € 36.571 

175 Ommen € 3.012.679 € 3.404.212 13,00% € 127.924 

1586 Oost Gelre € 4.273.774 € 4.694.499 9,84% € 103.518 

431 Oostzaan € 1.173.485 € 1.355.640 15,52% € 79.475 

584 Oud-Beijerland € 3.375.116 € 4.229.218 25,31% € 558.779 

1509 Oude IJsselstreek € 8.635.834 € 9.407.926 8,94% € 170.150 

437 Ouder-Amstel € 2.216.205 € 2.431.951 9,73% € 52.468 

590 Papendrecht € 6.613.068 € 7.810.652 18,11% € 618.941 

1926 Pijnacker-Nootdorp € 6.255.021 € 6.899.664 10,31% € 165.946 

703 Reimerswaal € 3.106.587 € 3.313.900 6,67% € 25.992 

274 Renkum € 7.372.924 € 8.997.750 22,04% € 979.695 

1667 Reusel-De Mierden € 1.090.250 € 1.418.394 30,10% € 232.747 

275 Rheden € 13.230.529 € 14.896.587 12,59% € 508.387 

597 Ridderkerk € 10.711.554 € 12.006.775 12,09% € 379.822 

603 Rijswijk € 18.144.204 € 20.583.717 13,45% € 851.895 

1669 Roerdalen € 3.691.948 € 3.990.601 8,09% € 57.028 

279 Scherpenzeel € 838.432 € 983.417 17,29% € 71.623 

88 Schiermonnikoog € 114.423 € 149.033 30,25% € 24.598 

1702 Sint Anthonis € 976.066 € 1.235.427 26,57% € 173.955 

845 Sint-Michielsgestel € 3.148.685 € 3.729.233 18,44% € 305.038 

610 Sliedrecht € 5.768.808 € 7.030.136 21,86% € 756.557 

40 Slochteren € 3.104.835 € 3.309.515 6,59% € 24.719 

342 Soest € 9.706.187 € 10.708.558 10,33% € 258.531 

848 Son en Breugel € 2.549.386 € 2.987.873 17,20% € 215.416 

180 Staphorst € 1.610.290 € 2.064.478 28,21% € 313.288 

532 Stede Broec € 3.392.183 € 3.710.938 9,40% € 74.573 
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Code Gemeente Toegekend 
budget als 
bedoeld in 
artikel 69 Pw 

Netto lasten 
algemene 
bijstand in 
2017 

Tekort Pw 
als % van 
het 
toegekende 
budget 

Hoogte 
vangnetuitkering 2017 

851 Steenbergen € 4.715.899 € 4.964.725 5,28% € 6.516 

1904 Stichtse Vecht € 10.734.027 € 11.557.933 7,68% € 143.602 

617 Strijen € 849.558 € 1.233.971 45,25% € 310.077 

1900 Sûdwest-Fryslân € 29.339.453 € 33.882.586 15,48% € 1.975.931 

93 Terschelling € 337.042 € 374.046 10,98% € 10.076 

448 Texel € 1.537.763 € 1.775.140 15,44% € 102.823 

1525 Teylingen € 4.096.130 € 4.547.257 11,01% € 123.160 

716 Tholen € 4.511.348 € 4.926.584 9,20% € 94.834 

281 Tiel € 15.648.722 € 17.495.721 11,80% € 532.281 

855 Tilburg € 99.383.325 € 105.424.046 6,08% € 535.777 

183 Tubbergen € 1.955.280 € 2.286.565 16,94% € 160.198 

737 Tytsjerksteradiel € 7.889.181 € 8.591.718 8,91% € 154.039 

450 Uitgeest € 1.721.242 € 1.937.266 12,55% € 65.415 

1581 Utrechtse Heuvelrug € 7.736.794 € 9.130.742 18,02% € 716.979 

981 Vaals € 3.959.874 € 4.252.066 7,38% € 47.099 

858 Valkenswaard € 7.146.694 € 7.606.255 6,43% € 51.113 

47 Veendam € 12.207.893 € 13.459.007 10,25% € 320.360 

717 Veere € 2.502.500 € 3.090.509 23,50% € 369.040 

453 Velsen € 18.028.297 € 19.510.222 8,22% € 290.255 

48 Vlagtwedde € 3.741.347 € 4.217.125 12,72% € 148.410 

96 Vlieland € 79.757 € 127.358 59,68% € 40.622 

718 Vlissingen € 23.292.323 € 28.014.188 20,27% € 2.683.787 

285 Voorst € 3.582.219 € 4.060.470 13,35% € 164.807 

866 Waalre € 2.425.677 € 2.783.585 14,75% € 145.661 

627 Waddinxveen € 4.388.032 € 4.726.221 7,71% € 59.394 

629 Wassenaar € 5.260.726 € 5.908.461 12,31% € 192.349 

852 Waterland € 2.007.349 € 2.183.282 8,76% € 37.783 
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Code Gemeente Toegekend 
budget als 
bedoeld in 
artikel 69 Pw 

Netto lasten 
algemene 
bijstand in 
2017 

Tekort Pw 
als % van 
het 
toegekende 
budget 

Hoogte 
vangnetuitkering 2017 

457 Weesp € 5.144.401 € 5.684.922 10,51% € 141.650 

870 Werkendam € 3.345.469 € 3.933.938 17,59% € 295.740 

614 Westvoorne € 1.640.204 € 1.831.439 11,66% € 54.612 

53 Winsum € 3.682.734 € 4.077.327 10,71% € 105.228 

351 Woudenberg € 1.327.815 € 1.535.572 15,65% € 91.573 

874 Woudrichem € 1.847.167 € 2.166.357 17,28% € 157.563 

707 Zederik € 1.236.310 € 1.358.550 9,89% € 30.212 

355 Zeist € 17.338.071 € 19.184.330 10,65% € 489.678 

299 Zevenaar € 8.223.441 € 9.152.797 11,30% € 259.092 

56 Zuidhorn € 3.059.952 € 3.302.957 7,94% € 45.004 

1892 Zuidplas € 6.721.166 € 7.837.673 16,61% € 528.405 

879 Zundert € 2.727.302 € 3.179.051 16,56% € 213.110 

301 Zutphen € 19.346.168 € 22.357.902 15,57% € 1.318.944 

1896 Zwartewaterland € 2.635.433 € 2.997.981 13,76% € 131.948 

642 Zwijndrecht € 14.062.845 € 15.916.544 13,18% € 623.200 

193 Zwolle € 46.311.344 € 50.935.020 9,98% € 1.154.054 
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Bijlage 5. Gemeenten met een positief advies en met gerapporteerde fouten en 
onzekerheden 
 

Code Gemeente Toegekend 
budget als 
bedoeld in 
artikel 69 
Pw 

Netto lasten 
algemene 
bijstand in 
2017 

Tekort Pw 
als % van 
het 
toegekende 
budget 

Totaal door de 
accountant ge-
rapporteerde 
fouten en 
onzekerheden 
Participatiewet 
2017 

Hoogte 
vangnetuitkering 2017 

505 Dordrecht € 52.380.083 € 59.444.373 12,48% € 525.999 € 1.959.643 

518 Den Haag € 333.611.238 € 379.584.679 11,71% € 6.909.000 € 11.191.940 

599 Rotterdam € 522.960.908 € 560.969.354 7,16% € 562.000 € 5.649.200 

344 Utrecht € 127.750.490 € 147.823.646 15,41% € 390.000 € 8.504.988 

622 Vlaardingen € 33.794.918 € 36.217.322 7,11% € 19.293 € 356.683 

479 Zaanstad € 53.097.749 € 58.510.534 9,00% € 632.923 € 1.062.487 
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Bijlage 6. Gemeenten met een negatief advies en zonder gerapporteerde fouten en 
onzekerheden  
 

Code  Gemeente Toegekend 
budget als 
bedoeld in 
artikel 69 
Pw 

Netto 
lasten 
algemene 
bijstand in 
2017 

Tekort Pw 
als % van 
het 
toegekende 
budget 

Hoogte 
vangnetuitkering 
2017 

Oordeel over 
toegang tot 
de VU 
(financieel) 

225 Druten  € 3.564.466 € 3.739.656 4,91% € 0 Negatief 
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Bijlage 7. Gemeenten die in financieel gezien in aanmerking kwamen, maar geen 
aanvraag indienden  
 

Code Gemeente Gemist bedrag 
Vangnetuitkering in Euro 

213 Brummen 49.918 
214 Buren 16.093 
779 Geertruidenberg 127.279 
17 Haren 106.847 
416 Langedijk 200.074 
331 Lopik 2.130 
304 Neerijnen 4.018 
356 Nieuwegein 3.048 
1699 Noordenveld 4.572 
881 Onderbanken 39.699 
589 Oudewater 602 
736 De Ronde Venen 44.906 
184 Urk 38.835 
861 Veldhoven 6.956 
98 Weststellingwerf 165.626 
Totaal 15 gemeenten 810.604 
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