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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet over 2020. Hierin blikt 
de commissie terug op de Vangnetuitkering (VU) over 2019, en kijkt zij tevens vooruit naar 2021 (VU 
2020 en VU 2021) en benoemt zij aandachtspunten voor de komende jaren. 

In 2020 zijn de aanvragen over 2019 beoordeeld. Het aantal aanvragen lag (relatief gezien, oftewel 
ten opzichte van het aantal gemeenten) lager dan andere jaren waarin gemeenten een 
vangnetuitkering konden aanvragen. De beoordeling en advisering ten aanzien van de 34 aanvragen 
is tijdig opgeleverd aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De 
staatssecretaris heeft conform de adviezen besloten: alle 34 adviezen, die positief waren, hebben 
geleid tot een positief besluit over toekenning van de vangnetuitkering aan de gemeenten. De 
commissie waardeert de inspanningen van haar secretariaat waardoor het gelukt is de adviezen 
tijdig uit te brengen. 

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest gezien de Coronapandemie. De pandemie had ook zijn 
weerslag op het secretariaat. De vanwege de crisis opgetuigde maatregelen, hadden tot gevolg dat 
secretariaatsmedewerkers minder beschikbaar waren voor werkzaamheden voor de commissie. 
Hierdoor konden bepaalde onderdelen, zoals de tools, later gepubliceerd worden op de website van 
de commissie.  

De pandemie had en heeft ook een groot effect op de gemeenten, die steunmaatregelen dienden uit 
te voeren. De commissie is positief over het gegeven dat ondanks de crisis de aanvragen over het 
algemeen van gedegen kwaliteit zijn. Daarbij waardeert de commissie het dat – ook ondanks de 
crisis – zij een onderzoek heeft kunnen uitvoeren naar de mate waarin colleges van B&W hun 
gemeenteraden hebben geïnformeerd over de vangnetuitkering. De meeste gemeenten die 
benaderd waren in de steekproef, hebben medewerking verleend aan dit onderzoek van de 
commissie. Hiermee zijn belangrijke inzichten verzameld, waarover de commissie in gesprek gaat 
met de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers.  

Het is nu het vijfde jaar van de tijdelijke en structurele vangnetuitkering, nadat afscheid is genomen 
van de Incidentele en Meerjarige Aanvullende Uitkering. De commissie merkt op dat het vangnet 
steeds stabieler wordt en dat de ontwikkeling steeds op grote instemming kan rekenen van zowel 
het Uitvoeringspanel Gemeenten als van het Platform Financiën van Divosa. Dat is in de ogen van de 
commissie een belangrijk signaal dat het vangnet op voldoende draagvlak van gemeenten kan 
rekenen. 

De commissie is positief over de resultaten, die mede het gevolg zijn van de intensieve en goede 
samenwerking met haar partners (VNG, Divosa en het ministerie van SZW). Door regelmatig overleg, 
het organiseren van een gezamenlijke bijeenkomst, 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 hoopt 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 samenvatting 
Dit hoofdstuk schetst in grote lijnen de activiteiten van de commissie en de aandachtspunten voor 
de toekomst.  

Gemeenten ontvangen budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Indien zij een 
tekort hebben kunnen zij onder voorwaarden in aanmerking komen voor een vangnetuitkering (VU). 
De toetsingscommissie beoordeelt deze aanvragen en adviseert hierover de staatssecretaris van 
SZW. De staatssecretaris van SZW besluit over toekenning dan wel afwijzing van de aanvragen op 
basis van de adviezen van de Toetsingscommissie. 

Doel van het jaarverslag is om inzicht te geven in de uitvoering van de werkzaamheden van de 
commissie over het jaar 2020. De commissie stuurt dit jaarverslag aan de staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het bestuur van de Vereniging Nederlands Gemeenten en het 
bestuur van Divosa.   

De procedurele beoordeling door de toetsingscommissie 

Vanaf 2015 worden aanvragen niet langer inhoudelijk maar procedureel beoordeeld. Bij de 
procedurele beoordeling wordt gewaarborgd dat het college van de aanvragende gemeente heeft 
verklaard dat het college maatregelen heeft getroffen om het tekort te reduceren en dat de 
gemeenteraad heeft ingestemd met die verklaring. De commissie beoordeelt tevens of het college 
de verklaring toelicht. Deze toelichting moet worden gegeven aan de hand van een aantal vragen 
(oorzaak tekort, omschrijving maatregelen, verwachte effecten). De commissie geeft niet langer een 
inhoudelijk oordeel over de toelichting van het college; dat is voorbehouden aan de gemeenteraad. 
Naast de beoordelende rol van de aanvragen van gemeenten, heeft de commissie ook een 
signalerende rol waarin zij bijdraagt aan het optimaal functioneren van het vangnet als onderdeel 
van het stelsel van de financiering van de Participatiewet.  

Voorbereiding voor de VU 2020 

De commissie heeft in 2020 gewerkt aan de voorbereiding van de VU 2020. Voor aanvragende 
gemeenten is op de website gecommuniceerd op welke punten de VU 2020 overeenkomt en 
verschilt ten opzichte van eerdere jaren. Daarbij zijn de vereisten waaraan de gemeente dient te 
voldoen beschreven op de website. Verder heeft de commissie de aanvragen over eerdere jaren zo 
veel mogelijk gepubliceerd op haar website. Langs deze weg denkt de commissie gemeenten te 
faciliteren in hun aanvraagproces. Naast het publiceren van de aanvragen is ook een tool 
gepubliceerd, om de maatregelen uit de aanvragen op de website te ontsluiten. Gemeenten kunnen 
hun voordeel doen door kennis uit andere aanvragen bij de eigen aanvraag te betrekken.  

Het belang van een eenvoudige aanvraagprocedure 

De commissie heeft deelgenomen aan een bijeenkomst voor gemeenten, waarin ze een presentatie 
gaf en waarin gemeenten vragen konden stellen over het aanvragen van een vangnetuitkering. Ook 
is het voor gemeenten mogelijk om vragen te stellen aan de commissie, per mail of per telefoon. Al 
met al denkt de commissie dat haar informatievoorziening aan gemeenten voldoende is. Ook het 
indienen van een aanvraag is technisch goed mogelijk.  

Op basis van ervaringen met het aanvraagformulier over de VU 2018 en eerdere VU-jaren is het 
modelaanvraagformulier verbeterd. Het doel van het verbeteren van de formulieren lag in het 
zoveel mogelijk beperken van uitvragen. De commissie is in dit doel geslaagd, want het aantal 
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uitvragen daalt. Deze verbeteringen in het formulier zijn gedaan in samenspraak met het 
Uitvoeringspanel Gemeenten en het Platform Financiën van Divosa, onder voorzitterschap van SZW.  

Tijdig is een tool beschikbaar gesteld op de website van de commissie. Deze tool maakte het voor 
gemeenten mogelijk na te gaan of het zinvol zou zijn om een aanvraag in te dienen en voor welk 
bedrag zij dan aan vangnetuitkering zouden kunnen ontvangen. Verder liep de indieningsprocedure 
net als eerdere jaren via een webformulier, waarin de gemeenten hun gegevens konden invullen en 
waarin zij het ingevulde aanvraagformulier konden uploaden. De indieningsprocedure is goed 
verlopen.  

Verzoeken over de VU 2019 - kerncijfers 

Het aantal verzoeken om een VU over 2019 ligt laag. Over dit jaar zijn 34 aanvragen van gemeenten 
bij de commissie ingediend; slechts 10,4% van het aantal gemeenten in Nederland diende een 
aanvraag in. Andere jaren lag dit percentage hoger. Oorzaak voor dit relatief lage aantal aanvragen 
ligt in de eigen risicodrempel, die dit jaar voor het eerst op 7,5% lag. Over eerdere VU-jaren lag deze 
drempel op 5,0%. Andere oorzaak ligt in een groot overschot op het macrobudget; over eerdere 
jaren was het overschot van een beperktere omvang of was zelfs sprake van een tekort op het 
macrobudget.  

Over alle 34 aanvragende gemeenten is een positief advies gegeven. De 34 aanvragende gemeenten 
hadden in 2019 een tekort op de gebundelde uitkering en voldeden aan de voorwaarden voor een 
vangnetuitkering. Een gemeente die een beroep doet op het vangnet over 2019, ontvangt 
gemiddeld 406 duizend euro aan vangnetuitkering. Dit is laag ten opzichte van eerdere jaren. Er is in 
totaal voor 13,8 miljoen euro betaald aan vangnetuitkeringen aan gemeenten.  

Uitbetaling volgt in het eerste kwartaal van 2021. De vangnetuitkering gaat uit van onderlinge 
solidariteit tussen gemeenten: het totale bedrag wordt betaald uit het voor 2021 beschikbare 
macrobudget voor de gebundelde uitkering; de uitname hieruit bedraagt 0,2%. 

Verder ligt het niet-gebruik laag. Van alle 37 financieel gezien in aanmerking komende gemeenten, 
hebben drie gemeenten geen aanvraag ingediend. Daarbij valt op dat het bedrag dat met niet-
gebruik gemoeid is ook relatief laag ligt: een gemeente die in aanmerking kwam voor VU 2019, maar 
geen aanvraag heeft ingediend loopt gemiddeld 8.148 euro aan vangnetuitkering mis. In hoofdstuk 4 
is te lezen welke inspanningen van de commissie bijgedragen hebben aan een laag niet-gebruik. 

Als de commissie vragen heeft over een vangnetaanvraag, kan de commissie om aanvullende 
informatie vragen (een uitvraag). Net als over eerdere jaren kwamen er zowel uitvragen voor naar 
aanleiding van inhoudelijke redenen als om procedurele redenen. Verder valt op dat weinig van de 
aanvragende gemeenten fouten en onzekerheden kenden. Voor slechts twee van de 34 
aanvragende gemeenten was hiervan sprake.  

De omvang van de fouten en onzekerheden was niet dermate hoog dat negatieve advisering nodig 
was. Verder was de reactie op de uitvragen bij gemeenten in alle gevallen afdoende; ook deze 
vormde geen aanleiding tot negatieve advisering.  

Verzoeken over de VU 2019 – bevindingen naar aanleiding van de beoordeling 

Hoewel de commissie niet toetst op de kwaliteit van de aanvragen, is de commissie positief over de 
toelichtingen die gemeenten geven. Over het algemeen is de analyse gedegen uitgevoerd en zijn de 
maatregelen en het effect van de maatregelen afdoende beschreven.  
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Verder kreeg de commissie positieve reacties op het modelaanvraagformulier. Het heeft 
meerwaarde om de aanvraagformulieren in te vullen en voor te leggen aan de gemeenteraad. Het 
kan worden gebruikt als instrument voor zelf-evaluatie. Een aantal gemeenten stelde dat het zonder 
meer de moeite waard is om dit proces te doorlopen. Ander signaal is dat gemeenten tevreden zijn 
dat het invullen van het aanvraagformulier veel minder tijd kost ten tijde van de Incidentele 
Aanvullende Uitkering (IAU) en de Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU).  

Terugblik VU 2015-VU 2019 

In de uitvoeringstoets ten aanzien van de wet- en regelgeving van het vangnet heeft de commissie 
een aantal verbeterpunten genoemd. In de afgelopen vijf jaar zijn in de wet- en regelgeving 
verschillende verbeteringen aangebracht. Hierdoor is voorkomen dat de commissie onnodig veel 
negatieve adviezen zou moeten geven. Het procedureel vangnet biedt immers geen ruimte voor een 
inhoudelijke weging. Zonder aanpassing van de wet- en regelgeving zou sprake zijn van een onnodig 
grote hoeveelheid negatieve adviezen (40 tot 60 procent). Daarnaast speelt het aanvraagformulier 
een cruciale rol bij de beoordeling van de aanvragen van gemeenten.  

De commissie heeft samen met SZW en VNG jaarlijks het modelaanvraagformulier verbeterd. De 
vragen in het formulier werden verduidelijkt en waar nodig uitgebreid. De eenvoudige basis van een 
analyse opstellen, maatregelen treffen en effecten beschrijven bleef het uitgangspunt. Uitgangspunt 
bleef ook dat het voor de gemeenten geen onnodige administratieve lasten mocht veroorzaken. 
Verder is het nadrukkelijk besproken in zowel het Platform Financiën van Divosa als het 
Uitvoeringspanel gemeenten. Bespreking van het aanvraagformulier in het Platform Financiën en 
het Uitvoeringspanel Gemeenten is van belang om tot een afstemming te komen tussen gemeenten 
die verschillend denken over de gewenste zwaarte van de criteria.  

Ten aanzien van de transparantie van aanvragen heeft de commissie op verzoek van gemeenten alle 
aanvragen gepubliceerd op haar website. Deze transparantie van de aanvragen draagt in belangrijke 
mate bij aan het draagvlak voor de onderlinge solidariteit tussen gemeenten. De uitgaven voor het 
vangnet worden immers betaald uit het macrobudget dat ter beschikking staat voor de gemeenten 
om de Participatiewet uit te voeren; het is met andere woorden het eigen geld van gemeenten dat 
wordt herverdeeld.  

De afgelopen vijf jaar is ook duidelijk geworden dat de stabiliteit van het vangnet voor een belangrijk 
deel afhangt van het macrobudget en het verdeelmodel. De commissie heeft de afgelopen jaren dan 
ook geïnvesteerd in de bespreking van deze samenhang en deze regelmatig geagendeerd en van 
notities voorzien. 

Per 2017 is het vangnetoverleg in het leven geroepen. In dit overleg zijn de VNG, Divosa, SZW en TC 
ambtelijk vertegenwoordigd. Alle hiervoor beschreven onderwerpen komen hier aan de orde en 
worden samen afgestemd. Partnerschap is hier het uitgangspunt. Deze nieuwe wijze van 
samenwerken en besturen is afgelopen beschreven in de ‘Governance van het Vangnet 
Participatiewet’ en is integraal gepubliceerd op de website van de TC en is eveneens opgenomen in 
bijlage 4.  

Naast dit ambtelijk overleg is er ook op bestuurlijk niveau contact. De TC overlegt jaarlijks met de 
SZW-staatssecretaris en tevens is er een jaarlijks overleg met de VNG. Ook staat de commissie in 
contact met gemeenten. Samen met het platform van Divosa hebben bijeenkomsten met de 
gemeenten plaatsgevonden waarin gesignaleerde knelpunten met gemeenten zijn ingebracht en 
oplossingen zijn geformuleerd. 
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Bestuurlijk stemden dit jaar VNG en SZW in met een aanpassing van de rechtmatigheidsaftrek en het 
uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de kennisadviesgroep (de kennisadviesgroep wordt in 
de hiernavolgende paragraaf verder toegelicht).  

Aandachtspunten bij de vangnetuitkering 

De commissie heeft in eerdere jaarverslagen aandachtspunten benoemd. Deze blijven ook de 
komende jaren van kracht.  

Wel ligt voor de commissie komend jaar de focus vooral op de rol van de gemeenteraad, de 
meerjarige tekorten en een sluitend macrobudget. De onderwerpen regionaal samenhangend 
arbeidsmarktbeleid en de samenhang in het sociaal domein zijn onderwerpen van een langere 
adem; de commissie zal deze onderwerpen blijven volgen. Hierna wordt op de verschillende 
onderdelen verder ingegaan. 

De rol van de gemeenteraad in relatie tot de aanvraag om een vangnetuitkering is zo’n 
aandachtspunt. De commissie heeft hiernaar een studie gedaan en concludeert dat de aanvraag om 
een vangnetuitkering veelal een hamerstuk is dat niet inhoudelijk wordt besproken in de 
gemeenteraad. De commissie gaat, naar aanleiding van deze studie, in gesprek met de VNG-
commissie raadsleden en griffiers over de manier waarop gemeenteraden kunnen worden 
gefaciliteerd om hun inhoudelijk-controlerende op zich te nemen in relatie tot de vangnetuitkering.  

De meerjarige systematiek van het vangnet is ook een aandachtspunt. Er zijn gemeenten die over de 
afgelopen vijf jaar drie keer of vaker een beroep op het vangnet hebben gedaan, terwijl het voor 
gemeenten van belang is om tekorten weg te werken. SZW heeft, na overleg met VNG, Divosa en de 
commissie, besloten tot een haalbaarheidsstudie naar een kennisadviesgroep. Deze 
kennisadviesgroep zal gaan bestaan uit gemeenten die andere gemeenten gaan adviseren over het 
terugdringen van tekorten op het BUIG-budget. SZW heeft een aantal onderzoeken uitgesteld, 
waaronder deze haalbaarheidsstudie. De commissie heeft begrip voor dit uitstel gezien de 
bijzondere situatie vanwege Corona. Ze vraagt desondanks wel om zo spoedig mogelijk het 
onderzoek van de haalbaarheidsstudie uit te laten voeren. 

Andere aandachtspunt dat van kracht blijft voor de commissie is de positie van kleine gemeenten. 
De commissie vindt het verstandig dat SZW de aanvraagprocedure heeft aangepast voor zeer kleine 
gemeenten. Deze categorie gemeenten (tot 5.000 inwoners) hoeft in geen geval het uitgebreide 
verzoek in te dienen om aanspraak te maken het vangnet. Tegelijkertijd wil de commissie vinger aan 
de pols houden of de administratieve lasten voor zeer kleine gemeenten opwegen tegen de te 
ontvangen gelden. 

Een aandachtspunt is het regionaal samenhangend arbeidsmarktbeleid. Ten aanzien van de 
samenhang van het sociaal domein is de commissie zich ervan bewust dat de keuzes in het sociaal 
domein elkaar beïnvloeden. Er is immers sprake van communicerende vaten binnen het sociaal 
domein.  

Tot slot ziet de commissie een aandachtspunt in het belang van een sluitend macrobudget. Het blijft 
van groot belang om er zorg voor te dragen dat er sprake is van een sluitend macrobudget, zodat de 
beoordeling zo optimaal mogelijk kan verlopen. Juist in deze tijd van de Coronacrisis is aandacht 
voor het ramen van een adequaat macrobudget onverkort van belang. De commissie constateert 
dan ook met waardering dat vanuit het ministerie van SZW hiervoor de afgelopen tijd extra aandacht 
is geweest. De commissie acht een sluitend macrobudget ook in de komende jaren waardevol.  
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Voorbereiding van de VU 2020 en de VU 2021 

In hoofdstuk 7 (‘Voorbereiding van VU 2020 en VU 2021’) wordt toegelicht wat de wijzigingen zijn 
voor de VU 2020 en de VU 2021 ten opzichte van de VU 2019. Het hoofdstuk gaat tevens in op de 
communicatie over deze wijzigingen op de website van de commissie.  

Opbouw van het jaarverslag 

Hoofdstuk 1 is de inleiding en samenvatting van het jaarverslag. Hoofdstuk 2, organisatie, betreft de 
rol van de commissie en haar personele bezetting, en gaat in op de governance. Hoofdstuk 3 legt de 
manier uit waarop de commissie de vangnetuitkering 2019 voorbereid heeft. In hoofdstuk 4 is 
aandacht gegeven aan de beoordeling van de aanvragen door de commissie. Tevens is aandacht 
gegeven aan de advisering van de commissie over de aanvragen aan de staatssecretaris van SZW. 
Hoofdstuk 5 bevat bevindingen naar aanleiding van de beoordeling van de commissie. Hierbij gaat 
het onder andere over de getroffen maatregelen over 2019 (ten opzichte van eerdere jaren) en een 
indruk van de kwaliteit van de aanvragen. Ook is ingegaan op het gebruik van de SEO-tool en de 
Divosa-benchmark door gemeenten bij de VU 2019. Hoofdstuk 6 bevat een terugblik op de 
afgelopen periode (VU 2015 tot en met VU 2019). Hoofdstuk 7 gaat in op de voorbereiding van de 
VU 2020 en de VU 2021. Hoofdstuk 8 bestaat uit aandachtspunten, die van belang zijn voor SZW, 
VNG en Divosa, in relatie tot het vormgeven van de vangnetuitkering in de toekomst.  
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Hoofdstuk 2. Organisatie 
 
Rol van de toetsingscommissie 

Uit de in de wetgeving beschreven taak vloeit de hiernavolgende rolbeschrijving voort. 

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 toetsingscommissie beoordeelt gemeentelijke aanvragen procedureel. De procedurele 
toetsing waarborgt dat de aanvragende gemeente daadwerkelijk een tekort had. Ook 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. 
Met het vangnet worden aanvragende gemeenten gestimuleerd het tekort te reduceren, door het 
maken van een analyse, treffen van maatregelen en het monitoren van maatregelen. De 
toetsingscommissie 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 toetsingscommissie beoordeelt aan de hand van de wet. In bijzondere gevallen kijkt de 
toetsingscommissie 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 intergemeentelijke solidariteit. Bovenstaande vereist eerlijke, rechtvaardige 
en consistente beoordeling door de toetsingscommissie. De toetsingscommissie is onafhankelijk en 
beoordeelt alle gemeenten op dezelfde manier. 

 3.    De toetsingscommissie zal de minister jaarlijks adviseren over de aanvragende gemeenten. 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 toetsingscommissie 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, ervaringen met toekomstige wetgeving dan wel de toepassing van bestaande 
wetgeving 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 toetsingscommissie signaleert in welke mate dat gebeurt.  
 
Bij signalerende rol behoort ook de taak om te constateren in hoeverre sprake is van 
onevenwichtigheden in de werking van het systeem die kunnen leiden tot toename van het aantal 
gemeenten dat een beroep doet op de VU (denk aan toestroom migranten in het lopende jaar en/of 
effecten van de Corona-crisis).  

De bevindingen van de toetsingscommissie kunnen door de minister worden betrokken bij het 
monitoren en evalueren van het vangnet. Daarmee levert de toetsingscommissie een bijdrage aan 
de systeemverantwoordelijkheid van de minister. 
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Governance 

De commissie heeft in samenwerking met VNG, Divosa en SZW de governance verder uitgewerkt. In 
een notitie staan de uitgangspunten en doelstellingen van het vangnet beschreven, waarbij 
aandacht is gegeven aan de rol en de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. Deze notitie is 
gepubliceerd op de website van de commissie en is in bijlage 4 toegevoegd aan dit jaarverslag. Het 
doel van het opstellen van deze notitie is dat er een gedragen, gemeenschappelijk beeld is van de 
doelen waaraan de commissie, VNG, Divosa en SZW werken, gericht op intergemeentelijke 
solidariteit en draagvlak onder het vangnet. 

Over het afgelopen jaar is de samenwerking tussen de partners van het vangnet (SZW, VNG, Divosa 
en commissie) gegroeid. In deze notitie zijn de taken en rollen van elk van deze vier partners 
beschreven. Door de helderheid van rollen en het gemeenschappelijke doel uit te schrijven wordt de 
inrichting van het vangnet vormgegeveb. De in de afgelopen vijf jaar gegroeide werkwijze en 
overlegstructuur worden beschreven. Vanwege het belang van het vastleggen van de governance, is 
deze ook in dit jaarverslag opgenomen (zie bijlage 4).  

Personele bezetting en inrichting 

Vanaf januari 2018 is Ger Jaarsma voorzitter van de commissie. Commissieleden die in 2018 of 
eerder al lid waren, zijn Bea Irik, Hans Spigt en Margreeth Smilde. Op 1 januari 2019 trad Menno 
Fenger toe tot de commissie. Secretaris van de commissie is Paulus Janssen.  

Het secretariaat van de commissie heeft in 2020 personele wijzigingen gekend. Daarnaast heeft de 
Coronacrisis een groot beslag gelegd op de beschikbare capaciteit van het secretariaat. De 
werkzaamheden zijn ondanks personele wijzigingen en de Coronacrisis 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.  

In 2020 heeft de commissie zesmaal vergaderd, te weten op 12 februari, 6 mei, 10 juni, 2 september, 
30 september en 25 november.  
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Hoofdstuk 3. Voorbereiding voor de VU over 2019 
Website 
De website van de commissie (www.toetsingscommissievp.nl) 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 aandacht is besteed aan de verschillen tussen de 
VU over 2019, met die over 2018 en 2017.  

Gemeenten hebben belang bij tijdige informatie over de vangnetuitkering (VU). Om die reden is in 
2018 al de tekst voor de VU 2019 geplaatst. De informatie over de VU 2018 is geactualiseerd naar de 
VU 2019. 

Inhoudelijk wijkt de VU 2019 af van de VU 2018 en eerdere VU-jaren. De eigen risicodrempel 
bedraagt over VU 2019 7,5 procent. Over 2018 lag de eigen risicodrempel op 5,0 procent. Over VU 
2019 betekent dit dat het tekort in het tekortjaar tenminste 7,5 procent moet bedragen en daarbij 
geldt dat het tekort over het tekortjaar en de twee daaraan voorgaande ‘refertejaren’ ook tenminste 
7,5 procent moet bedragen over het tekortjaar. De eigen risicodrempel van 7,5 procent betekent dat 
de getrapte vergoeding begint bij een tekort vanaf 7,5 procent. Dit was 5,0 procent bij de VU 2018. 
De eerste trede bij de vangnetuitkering eindigt bij 12,5 procent van het tekort bij de VU over 2019. 
Dit was ook het geval bij de VU over 2018. Vanaf 12,5 procent tekort is de vergoeding 100 procent 
bij de VU over 2019. Dit was ook al zo bij de vangnetuitkering over 2018. 

Ander verschil tussen de VU 2019 en de VU 2018 betreft een aanscherping van de definitie van 
externe maatregelen. Consultatie van een intergemeentelijke of Regionale Sociale Dienst (ISD/RSD) 
werd bij de vangnetuitkering 2018 wel nog gezien als externe consultatie. Bij de VU 2019 is dat niet 
meer het geval. Op de website wordt uitgelegd waarom hiervoor gekozen is. Hier wordt tevens 
gecommuniceerd over de voorwaarden en de wijzigingen in de voorwaarden voor een 
vangnetuitkering.  

De commissie streeft naar een toegankelijke informatievoorziening aan gemeenten. Aangezien veel 
gemeenten die financieel gezien in aanmerking kwamen voor een vangnetuitkering over 2019 deze 
ook aanvroegen, denkt de commissie dat de informatievoorziening op de website helder is. Ook het 
gegeven dat over alle aanvragen positief is geadviseerd, draagt bij aan dit beeld. De 
websitestatistieken stellen de commissie tevens gerust dat gemeenten goed geïnformeerd worden. 
De pagina vangnetuitkering 2019 is afgelopen jaar zo’n 1.700 keer bezocht. De pagina’s 
voorwaarden, aanvraagprocedure en veelgestelde vragen zijn daarbinnen het vaakst bezocht, met 
respectievelijk 690, 576 en 489 keer.  

Publicatie aanvragen  
De commissie heeft de aanvragen over 2019 gepubliceerd op haar website. Daarbij is per gemeente 
de meest recente aanvraag over het jaar 2016 tot en met 2019 gepubliceerd. Met deze publicatie 
van aanvragen komt de commissie tegemoet aan de wens van gemeenten, die aangaven 
geïnteresseerd te zijn in aanvragen van andere gemeenten. Door de publicaties kunnen gemeenten 
van elkaar leren. Zo kan een gemeente inspiratie opdoen voor het schrijven van een eigen analyse of 
voor het treffen van (externe) maatregelen.  

Om informatie over de gemeentelijke aanvragen te ontsluiten, is een tweetal tools gepubliceerd op 
de website van de commissie. Door middel van de tools kunnen gemeenten nagaan van welk type 
maatregelen zij graag voorbeelden zien. Ze kunnen ook bij vergelijkbare gemeenten inzicht krijgen in 

http://www.toetsingscommissievp.nl/
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de door hen getroffen maatregelen. Ook wordt er op de website een overzicht gepubliceerd van de 
maatregelen VU 2016 tot en met VU 2019. 

Aanvraagformulier  
Naar aanleiding van de ervaringen in de beoordeling van de VU 2018, heeft de commissie, in nauwe 
samenwerking met het Uitvoeringspanel en het Platform Financiën van Divosa, het 
aanvraagformulier aangepast. Bij de VU 2018 bleek dat het voor sommige gemeenten onduidelijk 
was wat onder ‘externe maatregelen’ werd verstaan. Daarom zijn er voor de externe maatregelen 
drie vragen in het modelaanvraagformulier ingevoegd, die gemeenten dienen te beantwoorden. 
Wanneer gemeenten deze vragen goed beantwoorden, is het voor de commissie helder dat er 
inderdaad sprake is van externe maatregelen. Het gaat om de volgende vragen:  

a) Wat is (zijn) de externe bron(nen) (partij of ‘schriftelijke’ informatie) voor deze maatregel     
geweest? 
b) Welk inzicht bij de gemeente is gekregen door die externe partij of externe ‘schriftelijke’ 
informatie? 
c) Welke externe maatregel is getroffen naar aanleiding van de conclusie(s) uit deze consultatie? 
 
Over 2018 werd relatief vaak een uitvraag gedaan naar de externe maatregelen. Met het opnemen 
van deze vragen in het modelaanvraagformulier is de verwachting dat het minder vaak nodig is naar 
dit onderdeel uit te vragen. Andere wijzigingen in het modelaanvraagformulier (VU 2019 ten 
opzichte van VU 2018) zijn er niet geweest.  

Tool toegang, berekening en keuze formulier vangnetuitkering Participatiewet 2019 
Net als voor de VU over 2015 tot en met 2018 heeft de commissie een tool gemaakt voor de VU 
2019, waarmee iedere gemeente zelf kan nagaan of de gemeente financieel gezien in aanmerking 
komt voor een vangnetuitkering. Indien de gemeente in aanmerking komt, 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 2019 zinvol zou zijn. Tijdens het jaar is de tool uitgebracht in drie opeenvolgende versies, 
waarbij steeds de meest actuele gegevens beschikbaar werden gemaakt voor gemeenten. In de tool 
is de nieuwe, hogere eigenrisicodrempel aangehouden. In de paragraaf ‘Website’ van dit hoofdstuk 
wordt de gewijzigde eigen risicodrempel over VU 2019 toegelicht.  

Webformulier 
De gemeenten die een aanvraag willen indienen, dienen net als bij de VU over voorgaande jaren 
gebruik te maken van het webformulier zoals dit was gepubliceerd op de website. In het 
webformulier dienen gemeenten de gemeentenaam in te vullen, en ook de namen, e-mailadressen 
en telefoonnummers van gemeenteambtenaren die met de aanvraag bezig zijn. Verder dient 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 is ongeldig. Wanneer een verzoek 
binnenkomt per e-mail, zoekt het secretariaat contact met de gemeente, waarbij het secretariaat 
verzoekt de aanvraag alsnog via het webformulier in te dienen. Door het consequent gebruik maken 
van het webformulier is het mogelijk om zeker te stellen dat alle verzoeken worden behandeld en 
beoordeeld. 

Het indienen van aanvragen om een vangnetuitkering over 2019, door het uploaden van de 
aanvraagformulieren heeft, in tegenstelling tot de eerste jaren van de VU, zonder technische 
problemen plaats kunnen vinden.  
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Hoofdstuk 4. Beoordeling en advisering van de verzoeken VU over 
2019 
Enkele kerncijfers 
Over 2019 dienden 34 gemeenten een verzoek in om een vangnetuitkering. Het aantal aanvragen 
ligt daarmee laag, ten opzichte van het totaalaantal gemeenten in Nederland in 2019 (355). Ten 
opzichte van eerdere vangnetjaren ligt het aandeel van de gemeenten dat een verzoek indient laag 
(zie figuur 1). Reden hiervoor ligt in een verhoogde eigen risicodrempel (van 5,0 procent over 2018 
en eerder naar 7,5% over 2019) en een relatief hoog overschot op het macrobudget (0,8 procent 
over 2018 en 2,7 procent over 2019; over VU 2015, 2016 en 2017 was zelfs sprake van een tekort op 
het macrobudget).  

Figuur 1. Aandeel gemeenten met VU-verzoek ten opzichte van alle gemeenten 

 

Over alle 34 ingediende verzoeken over VU 2019 is een positief advies afgegeven. Ook over de 
eerdere VU-jaren is het aandeel negatieve adviezen zeer beperkt. De bedragen die gemoeid zijn met 
de uitbetaling van de vangnetuitkering over 2019 liggen in dezelfde orde van grootte als over 
eerdere VU-jaren (zie figuur 2)  
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Figuur 2. Gemiddeld uitgekeerd bedrag aan vangnetuitkering per toegekende gemeente 

 

Het aandeel gemeenten dat financieel gezien in aanmerking kwam voor de vangnetregeling, maar 
desondanks geen aanvraag indiende over 2019 is iets gestegen ten opzichte van vorig jaar. Over het 
geheel genomen ligt dit aandeel van de gemeenten echter nog altijd relatief laag. Over 2019 dienden 
drie van de 37 in financieel gezien in aanmerking komende gemeenten geen verzoek in om een 
vangnetuitkering. Het bedrag dat gemoeid is met niet-gebruik is ook iets toegenomen ten opzichte 
van de VU 2018, maar ligt relatief nog altijd laag (namelijk op 8.148 euro). In figuur 3 is het niet 
gebruik, naar aantal gemeenten en naar het gemiddelde bedrag dat met niet-gebruik gemoeid is, 
weergegeven.  

Figuur 3. Aandeel van de gemeenten dat financieel gezien wel in aanmerking kwam voor een VU, 
maar geen aanvraag deed, en het gemiddelde bedrag aan niet ontvangen vangnetuitkering 
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De commissie heeft zich in de afgelopen jaren ingespannen om niet-gebruik van de vangnetuitkering 
tegen te gaan. Mede door inspanningen van de commissie hebben relatief veel gemeenten een 
aanvraag ingediend en ligt het gemiddelde bedrag dat niet-aanvragende gemeenten aan 
vangnetuitkering mislopen relatief laag. De commissie heeft in aanmerking komende gemeenten per 
mail (en in een aantal gevallen ook per telefoon) gewezen op de naderende deadline voor indiening 
van 15 augustus 2020. Ook in het SZW-gemeentenieuws is hiervoor aandacht gevraagd. De 
commissie denkt dat de drie niet-aanvragende gemeenten vooral van aanvragen hebben afgezien 
vanwege een kosten-baten afweging: het beperkte te ontvangen bedrag weegt waarschijnlijk voor 
de gemeenten niet op tegen de moeite die de aanvraagprocedure kost.   

In tabel 1 is het overzicht te zien van alle uitkeringsjaren in het kader van de vangnetuitkeringen (VU 
2015 tot en met VU 2019). Wanneer de VU 2019 vergeleken wordt met eerdere VU-jaren, valt op 
dat het aantal verzoeken en het toegekende bedrag relatief laag ligt. Een van de redenen hiervoor 
kan zijn dat over 2019 sprake was van een relatief groot overschot op het macrobudget. Over 2018 
was sprake van een betrekkelijk laag overschot op het macrobudget, waar er over 2015, 2016 en 
2017 sprake was van tekorten op het macrobudget. Andere reden voor het lage aantal aanvragen 
over de VU 2019 ligt in een relatief hoge eigen risicodrempel ten opzichte van eerdere jaren.  

Wanneer de VU 2019 vergeleken wordt met de VU-jaren voorafgaand aan de huidige 
vangnetuitkering, ligt het aantal toekenningen relatief laag. Dit hangt als vanzelf samen met het lage 
aantal aanvragen. Het gemiddeld uitgekeerde bedrag bij de VU 2018 ligt ook relatief laag ten 
opzichte van eerdere VU-jaren.   

In bijlage 5 is een meer uitgebreide versie van tabel 1 te zien. In de bijlage zijn dezelfde cijfers 
weergegeven, maar de gegevens over de voorlopers van de vangnetuitkering zijn daarin ook 
opgenomen. De voorlopers waren de Incidentele Aanvullende Uitkering en de Meerjarige 
Aanvullende Uitkering. De bijlage is toegevoegd vanwege het belang om een vergelijking te kunnen 
maken over kerncijfers ten aanzien van de vangnetuitkering (die een procedurele beoordeling kent) 
en de Incidentele en de Meerjarige Aanvullende Uitkering (die een inhoudelijke beoordeling 
kenden).  

Tabel 1. Overzicht van Uitkeringsjaren Incidentele en Meerjarige Aanvullende Uitkering (IAU/MAU) 
en Vangnetuitkering (VU) 

 Vangnetuitkering (VU) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal gemeenten 393 390 388 380 355 
Aantal verzoeken 163 212 208 74 34 
% Verzoeken t.o.v. aantal 
gemeenten 

41,5 54,4 53,6 19,2 9,6 

Aantal toekenningen 161 212 207 72 34 
Bedrag toekenningen in mln.  € 71 138 108 41 14 
Gemiddeld uitgekeerd bedrag in 
duizenden € 

438 651 521 572 406 

Bedrag toekenningen t.o.v. 
macrobudget (in %) 

1,26 2,45 1,99 0,68 0,23 

Percentage overschot of tekort 
macrobudget  

-1,9 -6,0 -6,0 -2,6 0,9 

 

In kaart 1 zijn de aanvragende gemeenten (VU 2019) weergegeven, waarbij onderscheid is gemaakt 
in grote, middelgrote en kleine aanvragende gemeenten (naar inwonertal).  
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Kaart 1. Ingediende aanvragen VU over 2019, naar inwonertal  

 
 

Enkele kerncijfers met betrekking tot de VU 2015 tot en met 2019 zijn weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2. Kerncijfers van de vangnetuitkering over 2015 tot en met 2019 (in miljoenen euro’s) 

Budgetjaar 2015 2016 2017 2018 2019 

Macrosaldo (gecorrigeerd) -80,4 -276,9 -276,4 183,9 166,1 

Aftrek reservering vangnet t-2 -24,7 -61,3 -70,6 -137,9 -108,0 

Macrosaldo excl. reservering -105,1 -338,3 -346,9 45,9 58,1 

Som overschotten 125,4 45,5 58 221,4 208,8 

Som tekorten -230,5 -338,7 -404,9 -175,5 -150,6 

Waarover aanspraak op vangnet 70,6 137,9 108,0 41,1 13,7 

 

Bij het bepalen van het gecorrigeerde macrosaldo van € 156,2 miljoen over 2019 is uitgegaan van de 
in aanmerking komende netto lasten, dat wil zeggen netto lasten op grond van de PW, IOAW, IOAZ 
en het Bbz 2004, verminderd met bedragen die gemoeid zijn met fouten en onzekerheden, zoals 
deze blijken uit het verslag van bevindingen van de fungerende accountant. Zonder deze correctie 
bedraagt het feitelijke macrosaldo (op basis van feitelijke lasten) € 166 miljoen en het macrosaldo 
excl. reservering € 58,1 miljoen. 
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Tabel 3 gaat onder andere in op het aantal gemeenten in Nederland, per uitkeringsjaar, het aantal 
gemeenten boven de drempel, het aantal aanvragende gemeenten met een tekort boven de 
drempel, het aantal positieve adviezen, het niet-gebruik en het bedrag dat gemoeid is met 
toekenning van de vangnetuitkering. 

Tabel 3. Kerncijfers van de vangnetuitkering over 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019   

Vangnetuitkering (VU) 
 

Over 2015 Over 2016 Over 2017 Over 2018 Over 2019 

Aantal gemeenten in 
Nederland 

393 390 388 380 355 

Aantal gemeenten 
met een tekort boven 
drempel 

184 233 222 78 37 

Aantal aanvragende 
gemeenten met een 
tekort over de 
drempel 

162 212 207 73 34 

Aantal positieve 
adviezen 

161 212 207 72 34 

Niet-gebruik  
(aantal gemeenten dat 
financieel in aanmer-
king kwam, maar geen 
aanvraag indiende) 

22 21 15 5 3 

Bedrag toekenning VU 
in €  

70.550.542 137.932.272 107.816.332  41.169.431 13.797.036 

Gemiddeld uitgekeerd 
bedrag VU in € 

438.202 647.569 520.852 571.798 405.795 

In % van budget Pw 
(bedrag toekenning 
VU/macrobudget 

1,26 2,45 1,74 0,68 0,23 

 

Eerste ervaringen met de VU 2019 
In het jaarverslag van 2019, waarin teruggekeken is op de ervaringen van VU 2018, schreef de 
commissie dat een aantal gemeenten, dat een uitgebreid verzoek indiende, het onderdeel ‘externe 
maatregelen’ onvoldoende beschreven heeft. Om die reden heeft de commissie bij de VU 2019 
helder aangegeven, aan de hand van een drietal vragen, waaraan de beschrijving van een externe 
maatregel dient te voldoen. Deze toevoeging van drie vragen heeft ertoe geleid dat er over VU 2019 
weinig uitvragen nodig waren naar het onderdeel externe maatregelen (ten opzichte van VU 2018). 
De gemeenten waarbij een uitvraag om deze reden heeft plaatsgevonden, reageerden allemaal op 
de uitvraag. De reacties op deze uitvragen waren afdoende. Over deze gemeenten is dan ook 
uiteindelijk positief geadviseerd, net als over alle andere aanvragende gemeenten.  

Naar aanleiding van de beoordeling VU 2019, is voor de VU 2020 en daarna meer herkenbaar in het 
modelaanvraagformulier aangegeven dat de naam van de functionaris (voornaam, of voorletters, en 
achternaam) dient te worden opgegeven. Het toevoegen van de naam is nodig zodat voor de 
commissie helder is dat een bevoegd persoon de aanvraag doet.  
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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 commissie1. Het 
gepubliceerde beoordelingskader maakt duidelijk dat de beoordeling uit meerdere stappen bestaat. 
Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering 2019: 

1. dient de gemeente geen aanwijzing te hebben gekregen in 2019 of 2020 (beoordeling door 
Minister) en ook 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); 

2. dient het college het verzoek zelf te hebben ingediend in de periode 1 januari 2020 tot en 
met 15 augustus 2020, waarbij het bij de indiening gebruik heeft gemaakt van het door de 
minister beschikbaar gestelde modelaanvraagformulier; 

3. dienen de netto-lasten over 2019 meer dan 107,5% van het Pw-budget te bedragen en over 
2017 tot en met 2019 meer dan 107,5% van het verstrekte Pw-budget 2019 te bedragen; 

4. dient er een verklaring van het college te zijn dat er voor 15 augustus 2020 maatregelen zijn 
getroffen om te komen tot tekortreductie, waarbij in de verklaring een toelichting is 
opgenomen zoals gevraagd in het modelaanvraagformulier; 

5. 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 4 uitgebreider. Het 
college van een gemeente met een meerjarig tekort dient namelijk te verklaren dat er voor 15 
augustus 2020 zowel interne als 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.  

Het uitvragen naar aanleiding van een aanvraag 
In tabel 4 is het aantal uitvragen weergegeven naar inhoudelijke en procedurele redenen. De tabel 
maakt duidelijk dat de redenen waarnaar uitgevraagd is per uitkeringsjaar verschillen.  

  

                                                
1 https://www.toetsingscommissievp.nl/vangnetuitkering-2019/beoordeling-en-advisering  

https://www.toetsingscommissievp.nl/vangnetuitkering-2019/beoordeling-en-advisering
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Tabel 4. Aantal uitvragen om inhoudelijke en om procedurele reden (VU 2015 tot en met VU 2019), 
in relatie tot het aantal aanvragen 

 Vangnetuitkering over 20-  
Uitvraag 
om: 

Specifiek onderdeel 15 16 17 18 19 

Inhoudelijke 
reden 

Globale analyse tekort onvoldoende 28  1 4 2 
Maatregelen onvoldoende of niet benoemd2  13  11 23 3 
Overige inhoudelijke redenen  5 1   

Procedurele 
reden 

Verklaring college zonder geldige ondertekening  3 1   
Instemming gemeenteraad zonder geldige 
ondertekening 

  12 2  

Verklaring college ondertekend zonder naam 
functionaris 

    6 

Instemming gemeenteraad ondertekend zonder naam 
functionaris 

    7 

Overige procedurele redenen 26 30    
 Totaal aantal uitvragen 67 38 26 29 18 
Totaal aantal aanvragen 163 216 208 73 34 

 

In figuur 4 is het aantal inhoudelijke en procedurele uitvragen weergegeven ten opzichte van het 
totaalaantal aanvragen, gegeven in een percentage. De figuur maakt duidelijk dat het aandeel 
uitvragen om procedurele redenen bij de VU 2019 hoog ligt ten opzichte van eerdere VU-jaren. Het 
aandeel uitvragen om inhoudelijke redenen ligt bij de VU 2019 op een gemiddeld niveau ten 
opzichte van eerdere VU-jaren.  

Figuur 4. Aandeel uitvragen om inhoudelijke en procedurele redenen (VU 2015 tot en met VU 2019) 

 

 

De bovenstaande grafiek laat tevens zien dat het aandeel uitvragen aanvankelijk daalt van 41 
procent over 2015 naar zestien procent over 2016 en naar twaalf procent over 2017. Over 2018 ligt 
het aandeel uitvragen nagenoeg op hetzelfde niveau als over 2015. Over 2019 ligt het aandeel 
uitvragen relatief hoog. Dit hangt samen met het gegeven dat de commissie is nagegaan of de naam 
                                                
2 Vanaf VU 2017 inclusief externe maatregelen 
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van de functionaris (voornaam of voorletters, en achternaam) is aangegeven bij de ondertekening. 
Indien deze naam niet is aangegeven, dan is dat reden geweest voor een uitvraag. Figuur 4 maakt 
duidelijk het aandeel uitvragen om inhoudelijke redenen op een gemiddeld niveau ligt; het aandeel 
uitvragen om procedurele redenen ligt relatief hoog. Positief punt is wel dat de ondertekening in alle 
gevallen aanwezig was dus geen reden was voor een uitvraag. Dit kwam bij de VU 2018 nog wel 
voor, zij het in beperkte mate.  

Verandering karakter van de uitvragen 
Over de jaren VU 2015 tot en met VU 2019 zijn de voorwaarden veranderd. Met deze veranderde 
voorwaarden is ook het karakter van de uitvragen veranderd. Bij de VU 2015 hadden de uitvragen 
om inhoudelijke redenen betrekking op de globale analyse en de maatregelen.  

Uitvraag om inhoudelijke redenen 

Bij de VU 2016 hadden de uitvragen om inhoudelijke redenen betrekking op het gegeven dat er geen 
ontwikkeling van het tekort was benoemd. De gemeente moest een verwachte ontwikkeling van het 
tekort schetsen, voor het jaar of de jaren na het uitkeringsjaar waar de VU betrekking op had. Een 
beperkt aantal gemeenten had dit bij de aanvraag nog niet gedaan, en zij werden in de gelegenheid 
gesteld, middels een uitvraag, om dit ontbrekende vereiste te herstellen. Andere inhoudelijke reden 
tot uitvraag was het ontbreken van een kwalificatie van het effect van maatregelen. Een paar 
gemeenten had deze niet benoemd en kreeg de mogelijkheid dit ontbrekende vereiste aan te vullen.  

Bij de VU 2017 betrof de uitvraag van een inhoudelijk vereiste met name de maatregelen. Daarbij 
ging het vooral over externe maatregelen. Gemeenten hadden aanvankelijk onvoldoende helder 
beschreven hoe externe consultatie leidde tot externe maatregelen. Het grootste deel van de 
uitvragen om een inhoudelijke reden ging om de beschrijving van de maatregelen. In mindere mate 
kwam het voor dat de analyse van oorzaken of de kwalificatie van het effect van maatregelen 
onvoldoende was.  

Bij de VU 2018 had de uitvraag om inhoudelijke redenen met name betrekking op maatregelen. 
Daarbij ging het ook hier over de beschrijving van externe consultatie en externe maatregelen. Er is 
ook uitgevraagd naar de analyse van oorzaken, maar dit kwam in mindere mate voor. Het verschil 
tussen VU 2017 en VU 2018 is dat in geval van de VU 2017 nog sprake was van een aanloopjaar met 
het nemen van externe maatregelen en hiervoor bij de beoordeling rekening mee is gehouden. Bij 
VU 2018 is geen sprake meer van een aanloopjaar en bij dit jaar is gekeken of het voldoen aan het 
wettelijke vereiste van het treffen van externe maatregelen voldoende inzichtelijk is gemaakt. Dat 
bleek niet het geval, waardoor uitvraag noodzakelijk bleek. 

Bij de VU 2019 kwam het uitvragen om inhoudelijke redenen ook voor, zij het veel minder vaak dan 
bij de VU 2018. Het beperkte aantal uitvragen om inhoudelijke redenen had betrekking op de 
maatregelen (externe maatregelen en externe consultatie) en op de analyse van oorzaken van het 
tekort.  

Uitvraag om procedurele redenen 

Naast de inhoudelijke vereisten zijn ook de procedurele vereisten gewijzigd in de periode VU 2015 
tot en met VU 2019. Dit is terug te zien in de ontbrekende vereisten waarnaar een uitvraag is 
geweest. Bij de VU 2015 werd nog gewerkt met een aanbiedingsbrief, die aan vereisten moest 
voldoen. Vanaf de VU 2016 is deze aanbiedingsbrief als vereiste losgelaten. Bij de VU 2015 werd ook 
nog gewerkt met documenten waaruit blijkt dat de gemeenteraad in het tekortjaar geïnformeerd is 
over de analyse van oorzaken van het tekort en maatregelen om dit tekort terug te dringen. Bij de 
VU 2016 was dit niet meer het geval. Ook naar deze ‘raadsinformatie’ is uitvraag gedaan in het kader 
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van de VU 2015. Bij de VU 2015 diende de gemeente ook een document aan te leveren waaruit de 
opvattingen van de gemeenteraad bleken. Ook dit leverde uitvragen op.  

Bij de VU 2016 was het niet meer nodig om apart documenten mee te zenden, zoals de 
aanbiedingsbrief, de informatie aan de gemeenteraad of de opvattingen van de gemeenteraad. 
Daarmee werd het indienen eenvoudiger en daarmee is ook de uitvraag om procedurele redenen 
afgenomen ten opzichte van de VU 2015. Uitvragen die nog wel plaatsvonden, hadden betrekking op 
het modelaanvraagformulier (dat niet of incompleet was meegezonden), de datum waarop de 
gemeenteraad geïnformeerd was (de gemeente noemde geen datum of een verkeerde datum), het 
niet indienen via het webformulier of een ondertekening die niet geldig was.  

Vanaf de VU 2017 dient zowel het college een verklaring te ondertekenen als dat de gemeenteraad 
dient in te stemmen met de verklaring van het college. Om deze twee redenen is bij de VU 2017 
uitgevraagd.  

Bij de VU 2018 is enkel nog uitgevraagd naar de instemming van de gemeenteraad, wanneer bij dat 
onderdeel een handtekening ontbrak. Er is bij de VU 2018 niet meer uitgevraagd naar de verklaring 
van het college.  

De uitvragen om procedurele redenen bij de VU 2019 hadden een tweetal redenen. Enerzijds 
hadden deze betrekking op een beperkte uitvraag naar aanvullende informatie over de analyse en 
de externe maatregelen. Dit was echter beduidend lager in aantal dan het jaar ervoor. Over 2018 lag 
het aandeel van de uitvragen ten opzichte van het aantal aanvragen op 37%; over 2019 ligt dit 
aandeel op 15%.  Anderzijds had dit betrekking op het ontbreken van een naam van een functionaris 
(voornaam of voorletters, en achternaam) bij de ondertekening. De ondertekening zelf was in alle 
gevallen verder wel in orde.  

Vooruitblik naar de verwachte ontwikkeling van het aantal uitvragen voor de VU 2020 
Het aandeel uitvragen zal naar verwachting dalen bij de VU 2020 ten opzichte van de VU 2019. In het 
modelaanvraagformulier voor de VU 2020 is er voor het eerst sprake van dat bij de ondertekening, 
met arcering is aangegeven dat de naam van de functionaris dient te worden ingevuld.  

Rechtmatigheid 
Bij het bepalen van de hoogte van de vangnetuitkering wordt rekening gehouden met de omvang 
van de onrechtmatigheden (fouten en onzekerheden). Dit bedrag wordt in minder gebracht op de 
vangnetuitkering. Voor de bepaling van de onrechtmatigheden wordt uitgegaan van het 
accountantsrapport van de betreffende gemeente. Hiervoor wordt de zogeheten BADO-norm 
gehanteerd.  

Van de 34 gemeenten die een VU 2019 aanvroegen, hebben 32 gemeenten geen fouten en 
onzekerheden. Deze 32 gemeenten kregen een positief advies. Bij de overige twee gemeenten zijn 
wel fouten en onzekerheden vastgesteld. Bij deze twee gemeenten was de hoogte van de fouten en 
onzekerheden niet dermate hoog dat deze niet meer in aanmerking kwamen voor een 
vangnetuitkering. Deze twee gemeenten kregen dan ook een positief advies. In onderstaande tabel 
zijn de aanvragende gemeenten om een VU 2015 tot en met VU 2019 weergegeven die fouten en 
onzekerheden kenden, met daarbij de omvang in euro’s van de onrechtmatigheden. 
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Tabel 5. Onrechtmatigheden (fouten en onzekerheden), VU 2015 tot en met VU 2019 

 VU 2015 VU 2016 VU 2017 VU 2018 VU 2019 

Den Haag € 2.797.290,- € 5.561.000,- € 6.909.000,-  € 2.757.834,-            € 1.320.137.- 
Dordrecht € 0,- € 0,- € 525.999,- € 647.096,-                € 224.786.- 
Maassluis n.v.t. € 136.000,- € 0,- € 0,- n.v.t. 
Rotterdam n.v.t. € 3.464.000,- € 562.000,- n.v.t. n.v.t. 
Súdwest Fryslân  € 0,- € 0,- € 0,- € 2.878.500,-                € 0 - 
‘s-Hertogenbosch € 355.000,- € 0,- n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Utrecht € 0,- € 523.000,- € 390.000,- € 245.000,-                  n.v.t. 
Vlaardingen n.v.t. € 579.000,- € 19.293,- n.v.t. n.v.t. 
Zaanstad n.v.t. n.v.t. € 632.923,- n.v.t. n.v.t. 
Zwijndrecht n.v.t. n.v.t. € 0,- € 155.231,-                n.v.t. 

Opmerking bij tabel: n.v.t. betekent dat fouten en onzekerheden niet van toepassing zijn, omdat de gemeente in dat VU-jaar geen 
aanvraag heeft ingediend; een bedrag van 0 euro duidt erop dat er wel een aanvraag is ingediend, maar dat er geen sprake is van fouten 
en onzekerheden.  

Voor de VU 2019 zijn in tabel 6 de onrechtmatigheden opgenomen voor de gemeenten die deze 
hadden, uitgesplitst naar fouten en onzekerheden. Het gaat om Den Haag en Dordrecht. Het totale 
bedrag dat in tabel 6 is genoemd wordt in mindering gebracht op het bedrag dat de gemeenten aan 
vangnetuitkering ontvangen. 

Tabel 6. Fouten en onzekerheden bij de VU 2019  

 Fout Onzekerheid Totaal 

Den Haag € 891.985,- € 428.153,- € 1.320.137,- 
Dordrecht € 181.794,- € 42.992,- € 224.786,- 

 

Advisering 
Over alle 34 aanvragende gemeenten heeft de commissie een positief advies uitgebracht aan de 
staatssecretaris van SZW. In tabel 7 is de verdeling van alle positieve adviezen weergegeven naar de 
verschillende gemeentegroottes. Daarbij zijn de bedragen weergegeven die gemoeid gaan met de 
uitbetaling van de VU 2019.  

Tabel 7. Adviezen VU 2019 

  Aantal (%) Bedrag (%) 

Ingediend 34 (100,0%)* € 13.797.036  
(100,0%) 

Positief advies: 34 (100,0%) € 13.797.036 
(100,0%) 

Klein (< 15.000 inwoners) 2 (5,9%) € 79.840 (0,6%) 

Middelgroot (15.000 - 40.000 inwoners) 18 (52,9%) € 3.109.107 (22,5%) 
Groot (> 40.000 inwoners) 14 (41,2%) € 10.608.089 (76,9%) 
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Bovenstaande tabel maakt duidelijk dat het met name grote gemeenten zijn die voor het grootste 
deel aan vangnetuitkeringen ontvangen.  

Drie gemeenten ontvangen meer dan twee miljoen euro aan vangnetuitkering over 2019. Dit betreft 
twee grote gemeenten (Groningen en Leeuwarden) en een middelgrote gemeente (Oldambt). Bij 
Groningen, Leeuwarden en Oldambt bedraagt de hoogte van de vangnetuitkeringen respectievelijk 
(afgerond) 2,6 miljoen, 2,9 miljoen en 2,0 miljoen euro. Over 2018 lag het gemiddeld uitgekeerde 
bedrag aan vangnetuitkering op 572 duizend euro. Over 2019 ligt dit bedrag op 406 duizend euro.  

De commissie heeft de beoordelingen tijdig afgerond. Dat betekent dat de commissie de gestelde 
termijn van 31 oktober 2020 gehaald heeft om de staatssecretaris te adviseren over de 34 
ingediende verzoeken in het kader van de VU 2019. Hierdoor heeft de staatssecretaris van SZW 
zonder vertraging de beschikkingen uit kunnen brengen. Op 21 oktober 2020 meldde de commissie 
op haar website dat de staatssecretaris van SZW aan 34 gemeenten een vangnetuitkering toekende, 
voor een totaalbedrag van 13,8 miljoen euro.  

De directie Participatie en Decentrale Voorzieningen 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 acht weken na ontvangst van het advies een beslissing 
moet nemen. SZW verstuurde de 34 beschikkingen, die allen positief waren, 16 oktober 2020 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 5. Enkele bevindingen naar aanleiding van de beoordeling 
VU 2019 
Dit hoofdstuk brengt enkele bevindingen naar aanleiding van de beoordeling VU 2019 in beeld. De 
kwaliteit van de aanvragen komt als eerste aan bod, gevolgd door het gebruik van verschillende 
tools. In de daaropvolgende paragraaf staat het soort maatregelen dat gemeenten hebben getroffen 
centraal. Daarna gaat de commissie in op de ervaringen van gemeenten met het 
modelaanvraagformulier.  

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 
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. Gelet op deze procedurele rol hoeft de commissie hier niet op te toetsen.  

De commissie heeft in beeld gebracht in welke mate van uitgebreidheid colleges van B&W hun 
gemeenteraden informeren over analyse van oorzaken van het tekort, maatregelen gericht op 
tekortreductie en effecten van deze maatregelen. De resultaten hiervan worden hierna aangegeven. 

In bijlage 7 is per gemeente weergegeven wat de indruk van de commissie is van de aanvragen. De 
gemeenten zijn geanonimiseerd opgenomen in de bijlage.  

Algemeen beeld 
Het algemene beeld is dat gemeenten in ruim voldoende tot goede mate voldoen aan de vereisten 
om toekenning van een vangnetuitkering. De gemeenten zijn bekeken aan de hand van de drie 
onderdelen van de toelichting in het modelaanvraagformulier, namelijk de analyse van oorzaken van 
het tekort, maatregelen om tot tekortreductie te komen en de beschrijving van het effect van 
maatregel.  

Over het algemeen genomen is de commissie positief over het beeld dat uit de aanvragen naar 
voren komt. De commissie valt het op dat de kwaliteit van de aanvragen van gemeenten over 2019 
beter is dan die van aanvragen uit eerdere jaren. De commissie concludeert dat er een lerend effect 
bij gemeenten optreedt om steeds beter inzicht te krijgen in het bestand en maatregelen te treffen 
gericht op tekortreductie. De bevindingen naar aanleiding van een interne evaluatie van de 
aanvragen staan centraal in de komende drie subparagrafen (‘Analyse oorzaken’, ‘Maatregelen’ en 
‘Effecten op tekortreductie’).  

Analyse oorzaken 

Het merendeel van de gemeenten maakt een voldoende tot gedegen analyse van oorzaken van het 
tekort en gaat hierbij in op de specifieke situatie in hun gemeente. Over het algemeen bevat de 
analyse van het tekort ook kwantitatieve gegevens. Bij drie aanvragende gemeenten was de analyse 
van de oorzaken van het tekort beperkt en summier, maar hier behoefde geen uitvraag te worden 
gedaan. Twee gemeenten gingen bij de analyse van de oorzaken van het tekort niet in op de 
specifieke situatie van hun gemeente. Dit vormde aanleiding tot een uitvraag. Na uitvraag voldeed 
de analyse van het tekort wel aan de gestelde eisen. 

Maatregelen 

Van de 34 gemeenten die een aanvraag hebben ingediend, hebben 32 een uitgebreid verzoek 
ingediend. Twee hebben een basisverzoek ingediend. Bij drie gemeenten vormde de beschrijving van 
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de externe maatregelen aanleiding tot een uitvraag. Na uitvraag voldeden de drie aanvragen aan de 
gestelde eisen. De overige gemeenten hebben de maatregelen voldoende tot goed uitgewerkt. De 
gemeenten maken onderscheid tussen in- en externe maatregelen. Bij de externe maatregelen 
worden de drie deelvragen ruim voldoende tot goed beantwoord. 

Effecten op tekortreductie 

De beschrijving van het effect van de maatregelen op de tekortreductie geeft een wisselend beeld. 
Sommige gemeenten doen dit uitgebreid, andere gemeenten beknopter. Ook de mate waarin 
gekwantificeerd wordt, verschilt per gemeente. Sommige gemeenten geven slechts een kwalitatief 
effect, andere gemeenten kwantificeren per maatregel en andere gemeenten kwantificeren het 
totaaleffect. Wel zou men voorzichtig kunnen stellen dat gemeenten met een gedegen analyse van 
de oorzaken van het tekort en een goede beschrijving van de maatregelen eerder de effecten van de 
maatregelen kwantificeren (hetzij in zijn totaliteit, hetzij per maatregel). Bij geen enkele gemeente 
vormde de beschrijving van het effect op de tekortreductie aanleiding tot uitvraag. 

Gebruik SEO-tool en Benchmark Divosa 
Tevens is gekeken naar het gebruik van de Rekentool SEO en de Benchmark Divosa, in relatie tot de 
gemeentegrootte en de tekortomvang. Slechts vier van de 34 aanvragende gemeenten hebben 
aangegeven gebruik te hebben gemaakt van de SEO-rekentool. Binnen deze vier gemeenten valt op 
dat relatief vaak kleine gemeenten (naar inwonertal) gebruik hebben gemaakt van de SEO 
Rekentool. Naar verschillende categorieën tekortomvang doen zich geen opvallende verschillen 
voor. Negentien van de 34 aanvragende gemeenten hebben aangegeven gebruik te hebben gemaakt 
van de Divosa Benchmark. Naar verschillende categorieën tekortomvang doen zich geen opvallende 
verschillen voor.  

Verschuivingen in typen getroffen maatregelen (VU 2015 tot en met VU 2019) 
In tabel 8 zijn de verschuivingen in typen getroffen maatregelen weergegeven over de periode 2015 
tot en met 2019. Een liggend streepje in de tabel betekent dat die maatregel in het betreffende jaar 
buiten de top tien heeft gelegen. 
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Tabel 8. Top tien maatregelen VU 2019, gerelateerd aan top-lijst maatregelen VU 2015, VU 2016, VU 
2017 & VU 2018 

Maatregel Top tien VU 
2019 

(aandeel in 
%) 

Plaats en 
aandeel in 
de top lijst 
VU 2018 

(%) 

Plaats en 
aandeel in 
de top lijst 
VU 2017 

(%) 

Plaats en 
aandeel in 
de top lijst 
VU 2016 

(%) 

Plaats en 
aandeel in 
de top lijst 
VU 2015 

(%) 

Verschil in 
aandeel 

2015 
versus 

2019 (%) 
Werkactiviteiten 
inzetten  
(gesubsidieerd of 
met behoud van 
uitkering) 

1 (8,9%) 1 (7,8%) 1 (19,9%) 3 (9,3%) 8 (6,6%) 2,3% 

Extra aanpak 
statushouders 

2 (7,0%) 3 (6,2%) 4 (7,7%) 8 (5,8%) - - 

Inzet op jongeren 
(vooral sluitende 
aanpak) 

3 (6,9%) 2 (6,4%) 3 (8,9%) 6 (7,8%) 5 (8,3%) -1,4% 

Verplichtingen 
bijstands-
gerechtigden 
strenger handhaven 

4 (6,6%) 4 (6,1%) 6 (5,8%) 10 (4,1%) 9 (4,4%) 2,2% 

Intensieve 
begeleiding naar 
regulier werk 

5 (6,1%) 5 (5,7%) 2 (9,6%) 2 (12,1%) 2 (9,7%) -3,6% 

Betere of meer 
intensieve 
werkgevers-
contacten 

6 (5,7%) 6 (5,5%) 7 (5,0%) 5 (8,6%) 1 (10,9%) -5,2% 

Hernieuwde 
aandacht voor 
mensen die langer 
in de uitkering 
zitten 

7 (5,3%) 10 (4,8%) - - - - 

Meer banen zoeken 
of creëren 

8 (5,1%) 7 (5,0%) 5 (6,7%) 7 (7,2%) 3 (9,3%) -4,2% 

Meer nadruk leggen 
op werk zoeken 
(workfirst) 

9 (5,0%) 9 (4,8%) - - - - 

Het recht op een 
uitkering vaker 
efficiënter 
controleren  

10 (4,3%) - - - - - 

 

Opvallend in de tabel is het inzetten van werkactiviteiten over VU 2019 net als over de VU 2018 nog 
steeds op plaats 1 staat. De aanpak van statushouders is over elk jaar steeds belangrijker geworden 
in de maatregelen van gemeenten die aan VU-aanvraag indienden. De hernieuwde aandacht voor 
mensen die langer in de uitkering zitten is van plek 10 (VU 2018) naar plek 7 (VU 2019) gegaan. De 
inzet op jongeren is in de ranglijst iets gedaald over de VU 2019 ten opzichte van de VU 2018, maar 
is nog steeds belangrijk. Het strenger handhaven van de verplichtingen van bijstandsgerechtigden is 
nagenoeg even vaak voorkomend over de VU 2019 als over de VU 2018. Ten opzichte van de jaren 
voor de VU 2018 is deze maatregel wel belangrijker geworden.  

Wat tot slot opvalt is dat zes (over VU 2015) á zeven maatregelen (over 2016 en later) van de tien 
maatregelen steeds terugkomen. Waar in 2015 het accent vooral lag op werkgeverscontacten (1), 
begeleiding naar regulier werk (2) en meer banen zoeken/creëren (3) lag het accent in 2019 vooral 
op gesubsidieerde arbeid (1), aanpak statushouders (2) en inzet op jongeren (3). 

Ervaringen van gemeenten met het modelaanvraagformulier 
Tijdens de bespreking van de ervaringen met het modelaanvraagformulier gaf een gemeente aan dat 
zij wel vijftig tot zestig uur besteedde aan het invullen van het formulier. Deze tijd gaat op aan het 



29 
 

opstellen van een analyse, het formuleren van de maatregelen zoals de gemeente deze treft en het 
beschrijven van het effect van maatregelen. Het heeft volgens deze gemeente zeker meerwaarde 
om de aanvraagformulieren in te vullen en voor te leggen aan de gemeenteraad en de gemeente 
vindt het zonder meer de moeite waard om dit proces te doorlopen. Ander signaal is dat gemeenten 
tevreden zijn dat het invullen van de vragen in het aanvraagformulier veel minder tijd kost dan de 
gehele procedure ten tijde van de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) en de Meerjarige 
Aanvullende Uitkering (MAU).  
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Hoofdstuk 6. Terugblik afgelopen periode (VU 2015-VU 2019) 
Inleiding 
Met de aanvragen en beoordeling van de vangnetuitkering over het jaar 2019 is voor het eerste jaar 
de structurele risicodrempel van 7,5% ingegaan. De afgelopen vier jaar was de drempel verlaagd tot 
5,0%, vanwege de aanloop van een nieuw verdeelmodel. Met de vangnetuitkering over 2019 is het 
vijfde jaar bereikt van de vangnetuitkering. Dit hoofdstuk gaat op een aantal punten in op deze 
afgelopen periode. 

Ervaringen van de afgelopen periode 
Afgelopen vijf jaar is uitgebreid ervaring opgedaan met het procedurele vangnet. Al snel werd 
duidelijk dat het procedurele vangnet bijzondere eisen stelt aan de beoordeling van de aanvragen. 
Vooral in de beginjaren bleek dat de wettelijke vereisten een relatief groot stempel drukten op de 
uitkomst. In de eerste jaren werden er wettelijke vereisten gesteld waar een groot deel van de 
gemeenten niet aan voldeed. Zo werd de eis gesteld dat een gemeente de maatregelen al getroffen 
moest hebben in het jaar dat het tekort zich voordeed. In de huidige wet- en regelgeving is dit 
verruimd tot voor het moment van indiening. Zonder deze aanpassing zou dit geleid hebben tot 
afwijzing van het grootste deel van de gemeenten en staat daarmee haaks op de doelstelling van het 
vangnet om grote risico’s van gemeenten te beperken als een merendeel van de aanvragen van 
gemeenten werd afgewezen. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat een aantal vereisten in de wet- en 
regelgeving gedurende de eerste jaren werd aangepast. Daardoor is het procedurele vangnet meer 
dan voorheen in balans gekomen. Het aantal wijzigingen is in de tijd afgenomen en zal naar 
verwachting verder afnemen, tenzij er systeemveranderingen nodig blijken te zijn.  

Ook werd duidelijk dat met een procedurele toets het minder goed mogelijk is om na te gaan wat de 
kwaliteit van de aanpak van gemeenten is. Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de 
aanvraag is het aanvraagformulier de afgelopen vijf jaar verder ontwikkeld. De vragen werden 
verduidelijkt en waar nodig uitgebreid. De eenvoudige basis van een analyse opstellen, maatregelen 
treffen en effecten beschrijven bleef het uitgangspunt. Uitgangspunt bleef ook dat het voor de 
gemeenten relatief eenvoudig moest zijn om een aanvraag te doen. De commissie bewaakte in 
overleg met SZW en VNG de balans tussen beide uitgangspunten (een duidelijk inzicht in de aanpak 
van de tekortreductie door het college en een relatief eenvoudige indiening). Daarom werd het 
aanvraagformulier steeds bijgesteld aan de hand van de ervaringen met de beoordeling van het 
afgelopen jaar. Bijvoorbeeld: als vragen niet duidelijk werden beantwoord, werd de vraagstelling 
verduidelijkt. De aanpassingen van het formulier werden besproken in het vangnetoverleg (samen 
met VNG, Divosa en SZW) in het Platform Financiën van Divosa en het Uitvoeringspanel Gemeenten. 

In het vangnet kwam de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke controle op het vangnet expliciet 
bij het lokale bestuur te liggen. Een inhoudelijke toets op de aanvraag zoals bij het vorige 
vangnetuitkering vond niet meer plaats. Daarom was het van extra groot belang om het systeem van 
aanvragen en toekennen zo transparant mogelijk te maken. Dat betekent dat de commissie er, 
samen met SZW en VNG, voor wilde zorgen dat gemeenten voorafgaand aan de aanvraag goed 
weten wat van tekortgemeenten verwacht wordt bij een aanvraag, en dat naderhand gemeenten 
elkaars aanvraag kunnen raadplegen. Dit werd enerzijds ingevuld door van tevoren met VNG, Divosa 
en gemeenten in verschillende bijeenkomsten te spreken over de eisen die aan het vangnet moeten 
worden gesteld. Tijdens deze besprekingen werd duidelijk dat gemeenten het hier niet eens waren 
over de zwaarte van de criteria: voor de éne groep gemeenten mochten de gestelde eisen minder 
zijn en voor de andere groep gemeenten bleken de eisen nog lang niet ver genoeg te gaan. Hierbij 
speelde – begrijpelijkerwijs – mee of het ging over tekort- of overschotgemeenten. De bespreking in 
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het Platform Financiën en het Uitvoeringspanel waren dan ook van groot belang om tot een goede 
afstemming te komen tussen beide groepen gemeenten. Zo bleef het zichtbaar voor gemeenten hoe 
de vereisten tot stand kwamen. 

Anderzijds werd de gewenste transparantie ingevuld door het publiceren van alle aanvragen. Tijdens 
de bijeenkomsten verzochten gemeenten om de aanvragen van alle gemeenten te publiceren op de 
website van de commissie.  Elke gemeente kon nu laten zien aan de andere gemeenten hoe zij de 
reductie van het tekort in de gemeente aanpakten, welke analyse daarna ten grondslag lag, welke 
maatregelen getroffen werden en welke effecten hierbij werden beoogd en bereikt. Deze 
transparantie draagt ook in belangrijke mate bij aan de onderlinge solidariteit tussen gemeenten. De 
uitgaven voor het vangnet worden immers betaald uit het macrobudget dat ter beschikking staat 
voor de gemeenten om de Participatiewet uit te voeren; het is met andere woorden het eigen geld 
van gemeenten dat wordt herverdeeld. 

Ook kunnen gemeenten zo kennisnemen van elkaars aanpakken en nagaan welke maatregelen ook 
voor de eigen gemeente effectief zouden kunnen zijn. Daarom heeft de commissie de aanvragen 
ontsloten middels een tool. Deze tool maakt zichtbaar welke maatregelen worden getroffen door 
welke gemeente over de periode van 2017, 2018 en 2019.  

De verdere ontwikkeling van het vangnet kwam in een nieuwe fase. Vanuit Divosa is voorgesteld om 
een kennisadviesgroep in te richten waar gemeenten andere tekortgemeenten kunnen adviseren 
over de aanpak van hun tekortsituaties. Inmiddels is besloten om allereerst na te gaan op welke 
manier een kennisadviesgroep van gemeenten voor gemeenten goed kan werken en onder welke 
voorwaarden deze kennisadviesgroep kan bijdragen aan het reduceren van tekorten van gemeenten 
die meerjarige tekorten hebben. Juist door het uitwisselen van kennis en het treffen van soms 
nieuwe maatregelen kan dat bijdragen aan het draagvlak voor de vangnetuitkering. 

De afgelopen vijf jaar is ook duidelijk geworden dat de stabiliteit van het vangnet voor een belangrijk 
deel afhangt van het macrobudget en het verdeelmodel. De commissie heeft de afgelopen jaren dan 
ook geïnvesteerd in de bespreking van deze samenhang en deze regelmatig geagendeerd en van 
notities voorzien. 

Ook is dit afgelopen jaar duidelijk geworden dat er vanuit gemeenten nog discussiepunten zijn over 
de inrichting van het financiële systeem van de Participatiewet en daarmee ook het vangnet. De 
commissie draagt graag bij aan het bespreken van deze punten en het naar de toekomst toe tot een 
goede oplossing brengen. Er zijn afspraken gemaakt om deze punten met elkaar te bespreken, als de 
Coronacrisis dat toelaat. 

De oprichting van het vangnetoverleg heeft deze ontwikkelingen mogelijk gemaakt. In dit overleg 
zijn de VNG, Divosa, SZW en TC ambtelijk vertegenwoordigd. Alle hiervoor beschreven onderwerpen 
komen hier aan de orde en worden samen afgestemd. Partnerschap is hier het uitgangspunt. Deze 
nieuwe wijze van samenwerken en besturen is afgelopen periode beschreven in de ‘Governance van 
het Vangnet Participatiewet’ en is integraal gepubliceerd op de website van de TC en is eveneens 
opgenomen in bijlage 4. 

Bestuurlijk stemden dit jaar VNG en SZW in met de aanpassing van de rechtmatigheidsaftrek (die 
wordt meer evenredig voor grote gemeenten) en het uitvoeren van de hiervoor beschreven 
haalbaarheidsstudie naar de kennisadviesgroep. 

In de uitvoeringstoets stond het voorstel om een regiegroep in te richten. Dit heeft uiteindelijk 
geresulteerd in het eerdergenoemde vangnetoverleg tussen SZW, VNG, Divosa en de commissie. In 
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dit overleg zijn de afgelopen vijf jaar de open einden uit de uitvoeringstoets aan de orde gekomen en 
in belangrijke mate opgelost, of er is een aanzet daartoe gegeven.  

Bestuurlijke aandacht voor het vangnet heeft zich verder ontwikkeld. Naast het jaarlijkse overleg 
met de staatssecretaris is er afgesproken ook jaarlijks overleg te voeren met bestuurders van de 
VNG en Divosa. 

Samen met het platform van Divosa hebben bijeenkomsten met de gemeenten plaatsgevonden 
waarin gesignaleerde knelpunten met gemeenten zijn ingebracht en oplossingen zijn geformuleerd.  

Overzicht positieve en negatieve adviezen en geen ingediende aanvragen (VU 2015-
VU 2019) 
De commissie vindt van belang overzicht te bewaren over het aantal gemeenten dat relatief vaak en 
relatief zeldzaam een beroep op de vangnetuitkering doet. In bijlage 6 is per gemeente aangegeven 
hoe vaak gemeenten een positief advies of een negatief advies ontvingen en hoe vaak zij geen 
aanvraag indienden (gemeentelijke indeling 2019). In figuur 5 is aangegeven hoe veel gemeenten 
(verticale as) een bepaald aantal positieve adviezen ontvingen.  

Figuur 5. Aantal gemeenten met bijbehorend aantal positieve adviezen (VU 2015-VU 2019) 

 

 
Ervaringen met aandachtspunten 
In de jaarverslagen van de afgelopen vijf jaren is een vijftal aandachtspunten beschreven. Deze 
worden in de volgende paragraaf toegelicht. In deze paragraaf is teruggekeken hoe deze 
aandachtspunten zijn verder gebracht en in hoofdstuk 8 wordt aangegeven wat voor komend jaar de 
aandachtspunten zijn. Het verdient aanbeveling om deze onderdelen ook mee te nemen bij de 
evaluatie van de financiële systematiek van de Participatiewet die het ministerie van SZW over 
enkele jaren zal uitvoeren.  

1. De rol van de gemeenteraad in relatie tot de aanvraag om een vangnetuitkering 
2. Meerjarige systematiek van het vangnet 
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De eerste drie onderwerpen zijn het afgelopen jaar weer verder aan bod gekomen en er zijn hierbij 
stappen gezet. Over de rol van de gemeenteraad is een notitie geschreven en een onderzoek 
uitgevoerd over de ervaringen ten aanzien van de rol van de gemeenteraad bij het vangnet. De 
gemeenteraad heeft een inhoudelijk-beoordelende rol ten aanzien van het vangnet, maar de 
commissie heeft geen zicht op de vraag of gemeenteraden deze rol op zich nemen. Om die reden 
heeft de commissie een onderzoek gedaan naar de bespreking van de vangnetuitkering in 
gemeenteraden. Gemeenteraden worden over het algemeen wel geïnformeerd over de 
ontwikkelingen ten aanzien van de Participatiewet, maar veelal is de aanvraag om een 
vangnetuitkering slechts een hamerstuk, waarbij er geen inhoudelijke bespreking plaatsvindt. In 
hoofdstuk 8, paragraaf ‘rol van de gemeenteraad in relatie tot de vangnetuitkering’, worden de 
vervolgstappen van de commissie toegelicht naar aanleiding van deze studie.  

De commissie constateert verder dat er 123 gemeenten zijn die ten minste drie keer in de afgelopen 
vijf jaar een beroep op de vangnetuitkering hebben gedaan. VNG, Divosa, SZW en de commissie en 
de commissie hebben hierover gesproken in het vangnetoverleg. In hoofdstuk 8, paragraaf 
‘Meerjarige beroep op het vangnet’ worden de vervolgstappen van de commissie toegelicht naar 
aanleiding van deze constatering.  

Ten aanzien van de positie van kleine gemeenten is een uitzondering voor de kleinste gemeenten 
(tot 5.000 inwoners) gekomen voor het treffen van externe maatregelen. Dat zijn maatregelen die 
tot stand zijn gekomen na een extern advies. Gemeenten tot 5.000 inwoners hoeven geen externe 
maatregelen te treffen, ook niet indien zij in de twee jaar voor het jaar waarvoor ze een verzoek 
indienen al een vangnetuitkering toegekend hebben gekregen. Het treffen van externe maatregelen 
kan namelijk zeer moeilijk zijn voor gemeenten tot 5.000 inwoners, vanwege een beperkte capaciteit 
van het ambtelijke apparaat in die gemeenten.  

De laatste twee onderwerpen hebben een langere adem nodig en zijn vooral agenderend bedoeld. 
Aan beide onderwerpen geeft dit jaarverslag aandacht. Het is belangrijk om deze onderwerpen bij 
de komende ontwikkelingen van het vangnet te blijven betrekken. Bij regionaal samenhangend 
arbeidsmarktbeleid werpt de commissie de vraag op hoe zich dit verhoudt tot budgettering van de 
gebundelde uitkering op een gemeentelijk niveau zou moeten. De arbeidsmarktregio, die 
dienstverlening levert aan werkgevers en werkzoekenden, is immers ook op dat niveau 
georganiseerd. In hoofdstuk 8, paragraaf ‘Regionaal samenhangend arbeidsmarktbeleid’ wordt 
toegelicht wat in de komende jaren aandachtspunten zijn voor de commissie voor wat betreft het 
regionaal samenhangende arbeidsmarktbeleid.  

De commissie vindt het verder waardevol als er oog is voor de samenhang in het sociaal domein. De 
afgelopen jaren heeft de decentralisatie van overheidstaken naar het gemeentelijk domein de 
inhoud van het sociaal domein in hoge mate gewijzigd. Niet alleen de samenhang tussen de taken 
tussen, jeugdzorg, WMO en Participatiewet vraagt daarbij de nodige aandacht. Dit geldt eveneens 
voor de budgettaire effecten van deze decentralisatie. Het vangnet voor de Participatiewet kan niet 
geïsoleerd van deze ontwikkelingen kan worden bezien. In hoofdstuk 8, paragraaf ‘Samenhang in het 
sociaal domein’ wordt toegelicht wat in de komende jaren aandachtspunten zijn voor de commissie 
ten aanzien van dit onderwerp. 

 

 



34 
 

Getroffen maatregelen over VU 2015 tot en met VU 2019 
De commissie vindt het van belang dat het college in zijn aanvraag een toelichting geeft op de 
maatregelen die zijn getroffen gericht op tekortreductie. Dit geeft de gemeenteraad inhoudelijk 
inzicht en andere gemeenten kunnen ideeën opdoen ten behoeve van hun eigen beleid en 
uitvoering. De toelichting op de getroffen maatregelen biedt bovendien de mogelijkheid aan 
gemeenten en het ministerie meer inzicht te krijgen in de werking van het vangnet. Om 
bovenstaande redenen heeft Divosa de getroffen maatregelen geïnventariseerd. Opvallend, maar 
niet verbazingwekkend, in deze inventarisatie van getroffen maatregelen over 2015-2019 is dat 
maatregelen ten aanzien van statushouders steeds belangrijker zijn geworden. Hetzelfde geldt voor 
het strenger handhaven van de verplichtingen van bijstandsgerechtigden. Een overzicht staat in 
tabel 8 op pagina 28. 

De commissie heeft een tool op haar website geplaatst waarmee gemeenten kunnen nagaan welke 
maatregelen andere gemeenten nemen, om zo advies in te winnen over welke maatregelen de eigen 
gemeente kan nemen3. 

Enkele kerncijfers in historisch perspectief 
In deze paragraaf worden de kerncijfers met betrekking tot de vangnetuitkering in historisch 
perspectief geplaatst. De vergelijking met eerdere VU-jaren wordt gemaakt, maar er wordt tevens 
een vergelijking gemaakt met de jaren daarvoor. In die jaren was sprake van de Incidentele en de 
Meerjarige Aanvullende Uitkering (IAU en MAU, vanaf 2004 tot en met 2014).  

Ten opzichte van het aantal gemeenten ligt het aantal vangnetaanvragen laag over de VU 2019. Ten 
opzichte van eerdere VU-jaren ligt het aantal vangnetaanvragen op het laagste niveau. Wanneer de 
vergelijking gemaakt wordt met de jaren van de IAU en de MAU, valt op dat alleen over 2006 het 
aantal aanvragen (voor de IAU en de MAU) lager heeft gelegen. Dat wordt duidelijk in figuur 5 en in 
figuur 6.   

Figuur 5 maakt het aantal gemeenten duidelijk en het aantal toekenningen. De figuur maakt 
duidelijk dat het aantal gemeenten over de jaren heen afneemt, en dat het aantal toekenningen 
sterk fluctueert.  

 

  

                                                
3 Zie pagina: https://www.toetsingscommissievp.nl/eerdere-aanvragen-gemeenten/documenten/formulieren/2020/03/31/tool-
gemeentelijke-maatregelen-tekortreductie 

https://www.toetsingscommissievp.nl/eerdere-aanvragen-gemeenten/documenten/formulieren/2020/03/31/tool-gemeentelijke-maatregelen-tekortreductie
https://www.toetsingscommissievp.nl/eerdere-aanvragen-gemeenten/documenten/formulieren/2020/03/31/tool-gemeentelijke-maatregelen-tekortreductie
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Figuur 5. Aantal toekenningen ten opzichte van aantal gemeenten 

 

In figuur 6 is het aantal gemeenten gedeeld door het aantal toekenningen te zien. Daar komt een 
percentage uit. Te zien is dat het aandeel toekenningen ten opzichte van het aantal gemeenten over 
2019 relatief laag ligt. Ten opzichte van eerdere VU-jaren heeft het aandeel toekenningen ten 
opzichte van het aantal gemeenten niet eerder zo laag gelegen. Het percentage ligt op 9,6 procent. 
Ten opzichte van de jaren van de IAU en de MAU lag dit percentage alleen over 2006 lager (namelijk 
op 5,5%).  

Figuur 6. Aandeel toekenningen ten opzichte van aantal gemeenten (in %) 

 

In figuur 7 hebben de blauwe staven betrekking op de linker y-as. Deze geven aan welk bedrag 
gemiddeld aan vangnetuitkering is ontvangen door gemeenten met een positief advies. De punten in 
de bruine lijn hebben betrekking op de rechter y-as. Deze geven een relatief overschot en tekort aan 
op het macrobudget. De figuur maakt duidelijk dat in jaren met een relatief groot macrotekort 
(2010, 2011, 2016 en 2017) over het algemeen het gemiddeld bedrag aan ontvangen 
vangnetuitkering relatief hoog ligt. Over 2011, 2016 en 2017 lag het macrotekort op respectievelijk 
17%, 6% en 6%. Het gemiddeld ontvangen bedrag aan aanvullende uitkering dan wel 
vangnetuitkering over 2011, 2016 en 2017 bedroeg over die jaren 700.000 euro, 651.000 euro en 
521.000.  
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Figuur 7. Gemiddeld bedrag aan aanvullende uitkering (2004-2014) en aan vangnetuitkering (2015-
2019) aan positief beoordeelde aanvragende gemeenten en het overschot en tekort op het 
macrobudget (2004-2019, in percentage)  

 
In bijlage 5 zijn de achterliggende cijfers achter de figuren 5, 6 en 7 opgenomen in tabellen.  
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Hoofdstuk 7. Voorbereiding van VU 2020 en VU 2021 
 
Inleiding  
Mede op basis van ervaringen van de commissie met de voorbereiding en beoordeling van de 
aanvragen van de vangnetuitkering 2019, bereidt de commissie de vangnetuitkering 2020 en 2021 
voor. 

Veranderingen in de VU 2020 ten opzichte van de VU 2019 
De VU 2020 verandert op één punt ten opzichte van de VU 2019 en eerdere jaren. Bij de VU 2019 
was het al zo dat de aanvragende gemeente een toelichting dient te geven op de oorzaken van het 
tekort, de getroffen maatregelen en het beoogde effect van de maatregelen. Bij de VU 2019 waren 
bij deze drie afzonderlijke onderdelen geen subvragen geformuleerd in het modelaanvraagformulier. 
Bij de VU 2020 is dit wel het geval. Deze subvragen zijn opgesteld in overleg met gemeenten en 
hebben als doel het beantwoorden van de vragen te vergemakkelijken en het uitvragen van 
aanvullende informatie te voorkomen. De gemeente kan bij de VU 2020 in de toelichting (onderaan 
het modelaanvraagformulier) lezen wat exact van haar verwacht wordt bij de beantwoording van de 
subvragen. Op de website van de commissie is over deze wijziging gecommuniceerd.  

Veranderingen in de VU 2021 ten opzichte van de VU 2020 
De verschillen tussen de VU 2021 ten opzichte van VU 2020 hebben betrekking op de bepaling van 
de onrechtmatige bestedingen en op het modelaanvraagformulier. Voor wat betreft de 
onrechtmatige bestedingen geldt het volgende: de omvang van de gebundelde uitkering is veel 
groter ten opzichte van andere specifieke uitkeringen. De meeste gemeenten hebben lasten die 
hoger zijn dan € 1.000.000, waardoor voor hen een ondergrens van € 125.000 geldt 
(rapporteringstolerantie). Deze ondergrens is absoluut en is naar verhouding dus strenger voor 
grotere gemeenten. Voor de vangnetuitkering is het wenselijk om gemeenten op een meer 
evenredige manier, naar hoogte van lasten, af te rekenen op onrechtmatige bestedingen. Daarom 
wordt een percentuele ondergrens gehanteerd (1%), naast een absolute ondergrens. Naar 
verwachting heeft deze aanpassing uiterst beperkte herverdeeleffecten. De aanpassing is 
voorgesteld door en afgestemd met gemeenten4. 

Ten aanzien van het modelaanvraagformulier is er een wijziging bij de onderdelen A, B en C.  Bij A 
(analyse oorzaken tekort) wordt gevraagd een duidelijke analyse van oorzaken te geven waarbij bij 
de analyse van de cijfers niet alleen de conclusies worden getoond, maar ook de cijfers die de 
conclusies onderbouwen. Verder wordt voortaan gesproken over analyse in plaats van ‘globale 
analyse’. Bij B wordt gevraagd naar een onderscheid in ‘bestaande’, ‘vervallen’ en ‘nieuwe 
maatregelen’. Verder wordt bij B, voor zover het de externe maatregelen betreft, expliciet gevraagd 
gebruik te maken van de drie vragen per maatregel (wie is de bron, wat is het inzicht en tot welke 
maatregel leidde dit?). Bij B is verder in de toelichting de suggesties opgenomen aan te geven wat 
eventuele gevolgen van de coronacrisis zijn en welke maatregelen de gemeenten hiertoe hebben 
getroffen. Bij C in het uitgebreide modelaanvraagformulier wordt gevraagd om een toelichting te 
geven indien het kwantificeren van het effect van maatregelen niet mogelijk is. De wijzigingen in het 
modelaanvraagformulier zijn vooral verduidelijkend van aard hetgeen betekent dat deze niet leiden 
tot andere of zwaardere eisen.  

                                                
4 Zie de nota van toelichting, waarin een rekenvoorbeeld staat https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-494.html  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-494.html
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Welke wijzigingen VU 2021 van toepassing in aanvraagformulier VU 2020? 
Alle genoemde wijzigingen zijn dus vooral verduidelijkend van aard en leiden niet tot andere of 
zwaardere eisen. SZW is voornemens de wijziging met betrekking tot de analyse van oorzaken, het 
herhaalde verzoek om gebruik te maken van de drie vragen per maatregel, en de vraag naar de 
gevolgen van de Coronacrisis en de vraag naar de maatregelen die de gemeenten hiertoe hebben 
getroffen ook op te nemen in het modelaanvraagformulier VU 2020. Deze betreffen immers alleen 
verduidelijkingen op de toelichting.  

Communicatie over wijzigingen 
Over de veranderingen in de VU 2021 ten opzichte van de VU 2020 is gecommuniceerd op de 
website van de commissie. Dit geldt ook voor wijzigingen in de VU 2020 ten opzichte van de VU 
2019.  

 

 

 

 

 

 

 

  



39 
 

Hoofdstuk 8. Aandachtspunten voor komende jaren 
In hoofdstuk 6 is een terugblik opgenomen, met een aantal aandachtspunten. Dit hoofdstuk licht toe 
wat de focus is van de commissie op de in de terugblik geconstateerde aandachtspunten. De 
aandachtspunten die gesignaleerd zijn, blijven ook in de toekomst relevant. Dit hoofdstuk gaat in op 
de gesignaleerde aandachtspunten.  

 
Rol van de gemeenteraad in relatie tot de vangnetuitkering 
In hoofdstuk 6, paragraaf ‘Toekomstige ontwikkelingen’ is toegelicht dat de commissie constateerde 
dat er geen zicht was op de inhoudelijk beoordelende rol van de gemeenteraad in relatie tot de 
aanvraag om een vangnetuitkering. Om die reden heeft de commissie een onderzoek gedaan 
waarvan de conclusie is dat er nauwelijks een inhoudelijke bespreking plaatsvindt over de aanvraag 
om een vangnetuitkering, tussen college en gemeenteraad. Naar aanleiding van de uitkomsten van 
de studie heeft de Toetsingscommissie contact gezocht met de VNG-commissie raadsleden en 
griffiers. In overleg met deze VNG-commissie zal de Toetsingscommissie naar manieren zoeken om 
gemeenteraden te faciliteren in het oppakken van hun inhoudelijk-controlerende rol in relatie tot de 
vangnetuitkering.  

Meerjarig beroep op het vangnet 
In hoofdstuk 6, paragraaf ‘Toekomstige ontwikkelingen’ is toegelicht dat er 123 gemeenten over de 
afgelopen vijf jaar ten minste driemaal een beroep op het vangnet hebben gedaan. Het is van belang 
voor gemeenten dat zij tekorten wegwerken. Om die reden heeft SZW, mede na overleg met de 
commissie, VNG en Divosa besloten tot een onderzoek naar de haalbaarheid van een 
‘kennisadviesgroep’. Idee achter de kennisadviesgroep is dat gemeenten advies geven en ontvangen, 
gericht op het verlagen van het tekort op het budget op de gebundelde uitkering. Het is belangrijk 
dat zoveel mogelijk gemeenten commitment hebben voor deze kennisadviesgroep; daarom wordt 
middels een haalbaarheidsstudie gekeken naar een geschikte werkvorm. De kennisadviesgroep zal 
gericht zijn op gemeenten die over meerdere jaren (ten minste drie jaar opeenvolgend) een 
vangnetuitkering toegekend hebben gekregen. De commissie zal bestaan uit gemeenten en advies 
uitbrengen aan andere gemeenten. De kennisadviesgroep en de haalbaarheidsstudie hiernaar zijn 
belangrijk omdat deze kunnen bijdragen aan de stabiliteit van het vangnet op de langere termijn. 
Inmiddels heeft ook de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie ingestemd 
met de haalbaarheidsstudie. Vanwege de Coronacrisis heeft SZW een aantal onderzoeken, 
waaronder de haalbaarheidsstudie, uitgesteld. De commissie heeft uiteraard begrip voor dit uitstel 
gezien de bijzondere situatie vanwege Corona. Ze vraagt desondanks wel om zo spoedig mogelijk het 
onderzoek van de haalbaarheidsstudie uit te laten voeren. 

In de komende jaren is van belang om antwoord te krijgen op de vraag: na hoeveel jaren van 
tekortreductie is het aannemelijk dat een gemeente met een meerjarig beroep op het vangnet 
afdoende inspanning heeft getoond om dit tekort te reduceren en of dat een onderzoek 
rechtvaardigt naar een eventuele 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 en op welke manier kan bepalen of een bepaalde gemeente voldoende alert is 
geweest en of het niet reëel is om haar het tekort aan te rekenen. De vraag naar de manier waarop 
dit kan worden bepaald is daarbij dan ook belangrijk.  
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Positie van kleine gemeenten 
De commissie acht het relevant oog te hebben voor de kleine gemeenten; ook voor hen moet een 
aanvraag om een vangnetuitkering eenvoudig te doen zijn. Voor de zeer kleine gemeenten, tot 
vijfduizend inwoners, is nu geregeld dat zij in geen enkel geval een uitgebreid verzoek hoeven in te 
dienen, ook niet indien zij in één van de voorgaande twee jaren een vangnetuitkering toegekend 
hebben gekregen. De commissie blijft ook in de toekomst oog houden voor de positie van kleine 
gemeenten, ook van kleine gemeenten met meer inwoners dan vijfduizend. Uitgangspunt is dat een 
gemeente zonder inhuur van een extern bureau de aanvraag om een vangnetuitkering zou moeten 
kunnen regelen. De aanvraagprocedure van de vangnetuitkering wordt op dit streven steeds 
getoetst. Ook het komende jaar blijft het goed kunnen indienen van een aanvraag door kleinere 
gemeenten aandachtspunt voor de commissie. 

Regionaal samenhangend arbeidsmarktbeleid  
Een doelgerichte samenwerking in de arbeidsmarktregio is van belang voor een effectief 
arbeidsmarktbeleid. Daarnaast past ook steeds meer een waarschuwing om de harmonisering van 
regionaal arbeidsmarktbeleid niet te ver door te voeren, omdat dan voorbij kan worden gaan aan de 
verschillen in de verschillende wijken, dorpen en steden (qua samenstelling bestand, doelgroepen en 
achtergrond). Er dient dan ook een goede balans te worden gezocht tussen enerzijds harmonisering 
en anderzijds een analyse (en bijbehorende maatregelen) bij verschillen tussen bepaalde gebieden.  

In hoofdstuk 6 concludeert de commissie dat er spanning is tussen de wijze waarop de gebundelde 
uitkering wordt toegekend, namelijk per gemeente, en de wijze waarop de arbeidsmarkt 
beleidsmatig wordt gecoördineerd, namelijk per arbeidsmarktregio. De vangnetuitkering is 
gebaseerd op het gemeentelijke niveau qua budget en verantwoording, terwijl de arbeidsmarktregio 
zich concentreert op de regio als orgaan. Indien overgegaan wordt tot een budgettering van de 
gebundelde uitkering op de schaal van de arbeidsmarktregio, dan is de democratische legitimatie 
van deze regio een onderwerp dat extra aandacht vraagt om goed te worden geregeld. Daarnaast is 
het volgens de commissie waardevol dat, indien overwogen wordt om over te gegaan op een 
regionale budgettering, er ook aandacht is voor de harmonisering van regio-indelingen.  

Samenwerking in de arbeidsmarktregio kan verder bijdragen, zolang de budgettering nog per 
gemeente is geregeld, aan financiële stabiliteit. In een aantal regio’s is het geregeld dat gemeenten 
die slecht uitkomen met het BUIG-budget, aanspraak kunnen doen op andere gemeenten in de 
arbeidsmarktregio.  

Samenhang in het sociaal domein  
De commissie constateerde afgelopen jaren al in haar jaarverslagen dat de samenhang in het sociaal 
domein een aandachtspunt is. De commissie is zich ervan bewust dat de keuzes in het sociaal 
domein elkaar beïnvloeden. Indien gemeenten hun geld inzetten op Jeugd en op de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, en niet op participatie leidt dat tot tekorten op het BUIG-budget. 
Er is immers sprake van communicerende vaten binnen het sociaal domein.  

Zo zijn er ook inverdieneffecten doordat maatregelen in het ene domein in bepaalde gevallen leiden 
tot winst in het andere domein. Dat pleit ervoor om de financiële problematiek van het sociale 
domein in onderlinge samenhang te bezien. Zo dienen de verdeelsystematieken met elkaar in balans 
te zijn, maar ook moet ruimte zijn voor inverdieneffecten tussen de verschillende beleidsvelden in 
het sociaal domein. Nu is te zien dat budgettaire effecten per onderdeel van het sociaal domein 
negatief kunnen uitvallen, waardoor er stapeling van problemen voor ene gemeente ontstaan. 
Compensatie in andere terreinen is dan immers niet mogelijk. Aan de verschillende 
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beleidsdepartementen wordt dan ook gevraagd om het beleid in onderlinge samenhang te 
ontwikkelen in plaats van geïsoleerd vanuit het eigen beleidsveld. 

Verder vraagt niet alleen de samenhang tussen de taken tussen jeugdzorg, WMO en Participatiewet 
de nodige attentie. Dit geldt eveneens voor de budgettaire effecten van deze decentralisatie. Het 
vangnet voor de Participatiewet kan niet geïsoleerd van deze ontwikkelingen kan worden bezien. 
Ook de verschillende werkwijzen om financiële risico’s op te vangen zal in onderlinge samenhang 
moeten worden afgestemd. De commissie blijft dan ook de ontwikkelingen op het brede terrein van 
het sociaal domein dan ook met meer dan gemiddelde belangstelling volgen en zal waar gewenst 
suggesties voor verbetering doen. 

Het belang van een sluitend macrobudget 
In het verleden is sprake geweest van aanzienlijke tekorten en overschotten. Voor een optimaal 
werkend vangnet is een sluitend macrobudget (zonder (noemenswaardige) tekorten of 
overschotten) van groot belang. Immers bij een macrotekort zitten er te veel gemeenten in het 
vangnet die hier niet thuishoren. Van die gemeenten wordt in dat geval wel gevraagd dat zij 
verklaren maatregelen te treffen om het tekort te reduceren, terwijl de oorzaak buiten hun 
invloedssfeer ligt. 

In de jaren 2015, 2016 en 2017 was sprake van een beperkt tekort tot een fors tekort op het 
macrobudget. In de jaren erna was sprake van een klein tot beperkt overschot. De commissie heeft 
dan waardering voor het op peil brengen van het macrobudget over 2019, dat met een klein 
overschot afdoende was voor de gemeenten. Wel is de vraag of hiermee fluctuaties in het 
macrobudget structureel (voor de komende jaren) worden voorkomen. De commissie blijft dan ook 
de komende jaren aandacht vragen voor een sluitend macrobudget. De Coronacrisis heeft 
bijgedragen aan extra financiële instabiliteit voor gemeenten. Juist in deze tijd is aandacht is het 
ramen van een adequaat macrobudget onverkort van belang. De commissie constateert dan ook 
met waardering dat vanuit het ministerie van SZW hiervoor de afgelopen tijd extra aandacht is 
geweest.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1. Gemeenten met positief advies en zonder gerapporteerde fouten en onzekerheden  
 

Code Gemeente Toegekend budget als 
bedoeld in artikel 69 Pw 
in € 

Netto lasten 
algemene bijstand 
in 2019 in € 

Tekort Pw 
als % van 
het 
toegekende 
budget 

Hoogte 
vangnetuitkering 
2019 in € 

482 Alblasserdam       4.649.569         5.183.109  -11,5%           92.411  
141 Almelo     36.145.331      39.295.226  -8,7%         219.498  
202 Arnhem   102.664.916    111.890.059  -9,0%         762.637  

1945 Berg en Dal        9.868.639      10.800.604  -9,4%           95.909  
753 Best       5.535.059        6.232.895  -12,6%          144.330  
313 Bunschoten       2.314.099         2.583.824  -11,7%           48.084  
148 Dalfsen       3.350.361         3.671.893  -9,6%           35.127  
518 Den Haag   340.110.746    368.766.391  -8,0%         913.601  
150 Deventer     37.146.235      40.394.432  -8,7%         231.115  
505 Dordrecht     51.266.167      57.104.185  -10,9%         884.135  
498 Drechterland       2.285.358        2.581.396  -13,0%           67.502  
226 Duiven       5.840.398        6.337.925  -8,5%           29.749  
233 Ermelo       4.678.970        5.109.355  -9,2%           39.731  

1771 Geldrop-Mierlo       9.536.964      10.418.702  -9,2%           83.233  
14 Groningen   145.167.473    161.277.606  -11,1%      2.611.286  

166 Kampen     11.126.290      12.585.663  -13,1%         346.744  
1598 Koggenland       2.517.827        2.796.821  -11,1%           45.078  

542 Krimpen aan 
den IJssel 

      6.538.609        7.265.438  -11,1%         118.217  

882 Landgraaf     13.760.504      14.858.931  -8,0%           33.195  
415 Landsmeer       1.570.676        1.744.654  -11,1%           28.089  

80 Leeuwarden     74.715.772      85.065.677  -13,9%      2.878.328  
1916 Leidschendam-

Voorburg 
    24.135.606      26.365.763  -9,2%         209.993  

331 Lopik       1.726.974        1.951.423  -13,0%           51.752  
579 Oegstgeest       4.204.994        4.551.262  -8,2%           15.447  

1895 Oldambt     16.596.511      20.293.422  -22,3%      2.037.260  
175 Ommen       3.248.272        3.690.390  -13,6%         117.291  

1509 Oude 
IJsselstreek 

      8.267.190        8.962.389  -8,4%           37.580  

1900 Sûdwest-Fryslân     29.957.249      32.979.501  -10,1%         387.729  
1581 Utrechtse 

Heuvelrug 
      8.594.903        9.805.994  -14,1%          351.601  

47 Veendam     12.413.229      13.411.424  -8,0%           33.601  
718 Vlissingen     22.771.516      24.550.171  -7,8%           35.396  
852 Waterland       2.152.687        2.384.864  -10,8%           35.363  
299 Zevenaar     10.781.377      12.153.895  -12,7%         294.380  
301 Zutphen     19.601.545      22.034.955  -12,4%         481.647  
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Bijlage 2. Gemeenten met positief advies en met gerapporteerde fouten en onzekerheden 
 

 

Code Gemeente Toegekend 
budget als 
bedoeld in 
artikel 69 Pw 
in € 

Netto lasten 
algemene bijstand 
in 2019 in € 

Tekort Pw 
als % van 
het 
toegekende 
budget 

Totaal door de 
accountant 
gerapporteerde 
fouten en 
onzekerheden 
Participatiewet 
2019 in € 

Hoogte 
vangnet-
uitkering 2019 
in €  

518 Den Haag 340.110.746  368.766.391  -8,00%            1.320.137    913.601  

505 Dordrecht 51.266.167 57.104.185 -10,90% 224.786 884.135 
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Bijlage 3. Gemeenten die financieel in aanmerking kwamen, maar 
geen aanvraag indienden 

   
Code Gemeente Bedrag aan niet ontvangen vangnetuitkering in € 

269 Oldebroek  5.896  

274 Renkum 14.514  

788 Haaren    4.035  

Totaal 3 gemeenten  24.446  

Gemiddeld  8.148 
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Bijlage 4. Governance Vangnet Participatiewet (zoals gepubliceerd op website TC) 
 
Inleiding 
 
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.  
 
Hieronder wordt ingegaan op de wijze waarop het vangnet wordt bestuurd, de governance. De 
volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde: 

1. Financiële systematiek Participatiewet; 
2. Hoofddoel, randvoorwaarden en subdoelen vangnetuitkering Participatiewet; 
3. Inrichting vangnet Participatiewet; 
4. Taak en rol ministerie van SZW; 
5. Taak en rol VNG, Divosa, gemeenten, college van B&W en gemeenteraad; 
6. Taak en rol Toetsingscommissie vangnet Participatiewet; 
7. Spelregels vangnet Participatiewet; 
8. Verantwoording; 
9. Overlegvormen. 

Financiële systematiek 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. 

Het vangnet maakt onderdeel uit van de financiële systematiek Participatiewet. Deze systematiek 
bestaat uit drie onderdelen: 

- Macrobudget; 
- Verdeelmodel; 
- Vangnet. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) berekent de verwachte uitgaven van 
gemeenten aan bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Het gaat om ongeveer zes miljard euro 
per jaar. Daarbij houdt het ministerie rekening met: uitgaven uit het voorgaande jaar, de invloed van 
conjunctuur, veranderingen door wijzigingen in overheidsbeleid en, tot slot, de ontwikkeling van het 
prijsniveau. Het totale budget dat aan gemeenten beschikbaar wordt gesteld, komt overeen met de 
verwachte uitgaven. Dit is vastgelegd in artikel 69 van de Participatiewet. Het ministerie berekent 
met een verdeelmodel welk deel van het macrobudget iedere gemeente ontvangt. Om financiële 
risico’s van gemeenten te reduceren, is er de vangnetuitkering. Deze heeft een eigen risicodrempel 
en getrapte vergoeding. Uitgangspunt voor de financiering van het vangnet is de solidariteit tussen 
gemeenten. Het vangnet wordt bekostigd uit het macrobudget. Onrechtmatige bestedingen worden 
niet vergoed. De vangnetuitkering wordt gekort voor de omvang van fouten en onzekerheden, 
indien deze vastgestelde grenzen te boven gaan. 
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Hoofddoel, randvoorwaarden en subdoelen vangnetuitkering Participatiewet  

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 
Gemeenten hebben een intrinsieke motivatie om het tekort te reduceren. Een van de 
uitgangspunten van de financieringssystematiek is de (extrinsieke) prikkelwerking. Om te voorkomen 
dat deze prikkelwerking teveel wordt gedempt door het vangnet, gelden een eigen risico en getrapte 
vergoeding. Tekortreductie leidt bovendien tot een afname van het beroep op de vangnetuitkering. 

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. Zodat een beroep op 
solidariteit zoveel mogelijk beperkt blijft. 

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). Zodat een beroep op 
solidariteit zoveel mogelijk beperkt blijft. 
 
Inrichting vangnet Participatiewet 

Uitgangspunt 
De verantwoordelijkheden voor de financiële systematiek zijn als volgt:  

- Artikel 69, tweede lid van de Participatiewet bepaalt dat het totale bedrag dat beschikbaar is 
voor de uitkering aan alle gemeenten tezamen (het macrobudget) bij wet wordt vastgesteld, 
waarbij uitgangspunt is dat dit bedrag voor het desbetreffende kalenderjaar toereikend is 
voor de geraamde kosten van alle gemeenten. 

- Het Besluit Participatiewet regelt de verdeling van het macrobudget onder de gemeenten en 
het verzamelen van gegevens noodzakelijk voor het vaststellen van deze verdeling. Met de 
wijze van verdeling van de budgetten wordt beoogd dat gemeenten die er door hun beleid 
en uitvoering relatief goed in slagen de bijstandsuitgaven te beperken hier meerjarig 
financieel voordeel van ondervinden.  

- Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet in hun 
gemeente. 

- Gemeenten zijn aanspreekbaar op het draagvlak voor de herverdeling van het macrobudget 
naar gemeenten die een tekort boven de drempel hebben. Dit is van belang in verband met 
het uitgangspunt van solidariteit. 

Verzoek VNG aan SZW 
Bij de inrichting van de vangnetuitkering in 2004 heeft VNG aan SZW gevraagd om zorg te dragen 
voor de inrichting van de vangnetuitkering. VNG beoogt daarmee bij de verdeling alle schijn van 
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beïnvloeding te vermijden. VNG is immers een vereniging van gemeenten en deze organisatievorm 
verhoudt zich minder goed tot het beoordelen van gemeenten.  

Onafhankelijke commissie 
SZW heeft met dit verzoek van VNG ingestemd en heeft de taak op zich genomen om een 
onafhankelijke commissie in te richten die zorg draagt voor een herverdeling van de gemeentelijke 
gelden. De commissie is onafhankelijk van gemeenten en onafhankelijk van het oordeel van SZW 
ingericht. 

Partnerschap 

De vangnetuitkering5 wordt in goed onderling overleg ingericht en uitgevoerd. Daarbij is een goed 
samenspel tussen alle partners, SZW, VNG, Divosa en TC onontbeerlijk. Eenieder draagt daarbij 
vanuit zijn specifieke rol bij aan een zo optimaal mogelijk functionerend vangnetuitkering. Dit komt 
tot uitdrukking in het periodiek vangnetoverleg waarin signalen en ontwikkelingen worden 
besproken en wordt nagegaan welke verbeteringen noodzakelijk worden geacht. Wijzigingen in 
wetgeving worden gezamenlijk besproken en aanpassingen in het aanvraagformulier worden 
voorgelegd aan het Platform Financiën en het Uitvoeringpanel gemeenten. Langs die weg wordt 
zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende rollen en ervaringen. 

Taak en rol ministerie van SZW 

De Minister (c.q. de Staatssecretaris): 

• richt de toetsingscommissie in en stelt de leden aan;  
• stelt de wetgeving op met de vereisten waaraan een vangnetuitkering moet voldoen; 
• beoordeelt de adviezen van de commissie of deze niet in strijd zijn met de wet en kent 

overeenkomstig de adviezen de aanvragen van een gemeente toe en doet vervolgens de 
beschikkingen uit; 

• is verantwoordelijk voor het stelsel. Uit deze stelselverantwoordelijkheid vloeit haar 
verantwoordelijkheid voor de werking van het gehele financieringssysteem van de 
Participatiewet voort, waaronder deze voor het vangnet. Het gaat dan over de inrichting van 
het stelsel en de werking van de onderdelen van dit stelsel en de samenhang hiertussen. 

Taak en rol VNG, Divosa, college van B&W en gemeenteraad 

VNG 

De VNG: 

• ziet toe op de vereisten die worden gesteld aan de vangnetuitkering, de wijze van aanvragen 
en van beoordelen en de administratieve lasten voor gemeenten om te voldoen aan deze 
voorwaarden;  

• ziet erop toe dat het geheel van vereisten en administratieve lasten onderling in balans is, 
zodat sprake is van een structureel draagvlak van (zowel tekort- als overschot-) gemeenten 
voor de vangnetuitkering;  

• ziet toe op de werking van het vangnet. Specifiek wordt gekeken of de hoofddoel, subdoelen 
en randvoorwaarden van het vangnet met elkaar in balans zijn. 

                                                
5 Dit betrof toen een aanvullende uitkering voor het inkomensdeel WWB 
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Divosa 

Divosa heeft geen formele rol in deze maar is als praktijkdeskundige en vertegenwoordiger van de 
uitvoeringsdiensten een onmisbare gesprekspartner voor en adviseur in de wijze waarop de VU 
vorm wordt gegeven. Divosa is de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein en 
vertegenwoordigt 350 van de 355 gemeenten, goed voor 99% van het bijstandsbestand.  

Bijdragen aan de doorontwikkeling van de VU en het maken van de afspraken hieromtrent gebeuren 
met name door direct contact met het Platform Financiën van Divosa. Hieraan nemen financiële 
directeuren, controllers en financiële beleidsmedewerkers van gemeentelijke uitvoeringsdiensten 
deel. In de bijeenkomsten met het platform worden de technisch-inhoudelijke vereisten van de VU, 
de aanvraagcriteria, de te gebruiken formulieren en de wijze waarop gemeenten kunnen leren van 
elkaar, besproken.  

Gemaakte afspraken en actualiteiten rondom de VU worden door Divosa actief met de leden 
gedeeld. Daarnaast faciliteert Divosa jaarlijks een aantal bijeenkomsten van TC met een aantal 
gemeenten waarin de werking en bereik van de VU centraal staan. Dit resulteert erin dat er bij 
gemaakte afspraken voldoende draagvlak bij de gemeentelijke uitvoeringsdiensten is. 

Gemeenten als collectief 
Gemeenten laten zich bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigen door de VNG en Divosa. De taak 
en rol van VNG en Divosa zijn hierboven beschreven. 

Gemeenten 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verlenen van bijstand aan personen die daar op zijn 
aangewezen, de ondersteuning van deze personen en niet uitkeringsgerechtigden bij de 
arbeidsinschakeling.  Gemeenten zien toe op tijdige rechtmatige en doelmatige uitvoering en voeren 
regie op het voorkomen van misbruik. De gemeente heeft als taak aansturing van een 
uitvoeringsorganisatie, formulering van meerjarige beleidsplannen en vaststelling van 
verordeningen.  

College van B&W 
Uit de beschreven systematiek van het vangnet volgt ook de verantwoordelijkheid van gemeenten 
voor het vangnet. Gemeenten kunnen onder voorwaarden een vangnetuitkering aanvragen. 
Voorwaarde is dat, naaste het voldoen aan de financiële drempels, het college verklaard een analyse 
op de oorzaken van het tekort te hebben uitgevoerd en maatregelen te hebben getroffen die het 
tekort (verder) reduceren. Deze verklaring dient de instemming te hebben van de gemeenteraad. 

Het uitgangspunt van solidariteit tussen gemeenten brengt met zich mee dat deze verklaring ook 
openbaar is voor andere gemeenten. Hiermee wordt het ook voor gemeenten die een financiële 
bijdrage leveren zichtbaar dat de tekortgemeenten er alles aan hebben gedaan om het tekort te 
reduceren. Van het college wordt verwacht de gemeenteraad zodanig transparant te informeren dat 
het voor de gemeenteraad mogelijk is haar controlerende taak uit te voeren. 

In dat verlengde wordt van gemeenten verwacht dat de bestedingen in het kader van de 
Participatiewet rechtmatig worden uitgevoerd. Onrechtmatige bestedingen (fouten en 
onzekerheden) worden in mindering gebracht op de vangnetuitkering, indien deze vastgestelde 
grenzen te boven gaan. 

Gemeenteraad 
Het college verklaart maatregelen te hebben getroffen om het tekort te reduceren. De 
gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de verklaring van het college. Met deze 
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instemming bevestigt de gemeenteraad dat het college inzicht heeft gegeven in de maatregelen die 
zijn getroffen om het tekort te reduceren.  

Een belangrijke veronderstelling bij het vangnet is dat gemeenteraad en college regelmatig in 
gesprek zijn over ontwikkelingen in het bijstandsvolume (bijv. middels kwartaalrapportages). Op dit 
niveau wordt inhoudelijk gesproken over maatregelen (beleid en uitvoering) om eventuele tekorten 
te reduceren. 

Taak en rol Toetsingscommissie vangnet Participatiewet 
 
Taak Toetsingscommissie vangnet Participatiewet 

In het Besluit Participatiewet is de taak van de commissie als volgt omschreven: “De 
toetsingscommissie beoordeelt of een verzoek tot een vangnetuitkering is ingediend middels het 
formulier, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, en of de aanvraag voldoet aan de 
voorwaarden, genoemd in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, en adviseert Onze 
Minister daar over.” 

Rol Toetsingscommissie vangnet Participatiewet 

Uit de in de wetgeving beschreven taak vloeit de hierna volgende rolbeschrijving voort. 

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 toetsingscommissie beoordeelt gemeentelijke aanvragen procedureel. De procedurele 
toetsing waarborgt dat de aanvragende gemeente daadwerkelijk een tekort had. Ook 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. 
Met het vangnet worden aanvragende gemeenten gestimuleerd het tekort te reduceren, door het 
maken van een analyse, treffen van maatregelen en het monitoren van maatregelen. De 
toetsingscommissie 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 toetsingscommissie beoordeelt aan de hand van de wet. In bijzondere gevallen kijkt de 
toetsingscommissie 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 intergemeentelijke solidariteit. Bovenstaande vereist eerlijke, rechtvaardige 
en consistente beoordeling door de toetsingscommissie. De toetsingscommissie is onafhankelijk en 
beoordeelt alle gemeenten op dezelfde manier. 

 3.    De toetsingscommissie zal de minister jaarlijks adviseren over de aanvragende gemeenten. 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 toetsingscommissie 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, ervaringen met toekomstige wetgeving dan wel de toepassing van bestaande 
wetgeving en onvoorziene ontwikkelingen van het vangnet, draagvlak van het vangnet bij 
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gemeenten en de werking van het vangnet. Het vangnet stimuleert gemeenten om van elkaar te 
leren en de toetsingscommissie signaleert in welke mate dat gebeurt.  
 
Bij signalerende rol behoort ook de taak om te constateren in hoeverre sprake is van 
onevenwichtigheden in de werking van het systeem die kunnen leiden tot toename van het aantal 
gemeenten dat een beroep doet op de VU (denk aan toestroom migranten in het lopende jaar en/of 
effecten van de Corona-crisis).  

De bevindingen van de toetsingscommissie kunnen door de minister worden betrokken bij het 
monitoren en evalueren van het vangnet. Daarmee levert de toetsingscommissie een bijdrage aan 
de systeemverantwoordelijkheid van de minister. 

Spelregels vangnet Participatiewet 

De spelregels van het vangnet Participatiewet zijn allereerst vastgelegd in de Participatiewet, het 
Besluit Pw en de regeling Pw. 

De afspraken die in de wetgeving zijn vastgelegd zijn opgenomen in het beoordelingskader vangnet 
Participatiewet en worden jaarlijks op de website van de commissie gepubliceerd (voorbeeld VU 
2020):  
https://www.toetsingscommissievp.nl/vangnetuitkering-2020/beoordeling-en-advisering 

De werkwijze van de commissie is opgenomen onder organisatie op de website: 
https://www.toetsingscommissievp.nl/organisatie-en-contact/organisatie 

Op deze pagina zal ook de volledige tekst van de Governance worden opgenomen nadat deze 
definitief is. 

Verantwoording 

De toetsingscommissie legt verantwoording af aan VNG en het ministerie van SZW door het jaarlijks 
uitbrengen van haar jaarverslag. Het jaarverslag wordt jaarlijks besproken met VNG en SZW, zowel 
ambtelijk als bestuurlijk.  

De jaarverslagen worden eveneens jaarlijks op de website van de commissie gepubliceerd: 
https://www.toetsingscommissievp.nl/organisatie-en-contact/organisatie 

Overlegvormen 

Vangnetoverleg 

Het vangnetoverleg is het reguliere periodieke overleg over de ontwikkelingen en werking van het 
vangnet. Het vangnetoverleg bestaat uit de ambtelijke vertegenwoordigers van het ministerie van 
SZW, de VNG, Divosa en de toetsingscommissie.  

Onderwerpen zijn vooral de voorbereiding van de beoordeling van een volgend vangnetjaar, 
waaronder het beoordelingskader, het aanvraagformulier. Daarnaast wordt gesproken over signalen 
en ervaringen van gemeenten en hoe deze kunnen worden beantwoord en kunnen worden 
opgelost.  

Bestuurlijk Overleg SZW-VNG (BO)  

Indien een voorstel uit het vangnetoverleg een bestuurlijke dekking of besluitvorming nodig heeft, 
wordt het voorstel geagendeerd in het bestuurlijk overleg tussen SZW en VNG.   

https://www.toetsingscommissievp.nl/vangnetuitkering-2020/beoordeling-en-advisering
https://www.toetsingscommissievp.nl/organisatie-en-contact/organisatie
https://www.toetsingscommissievp.nl/organisatie-en-contact/organisatie
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Bijlage 5. Overzicht van Uitkeringsjaren IAU, MAU en VU 
 
Overzicht uitkeringsjaren Incidentele en Meerjarige Aanvullende Uitkering (IAU/MAU) 

 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 

Aantal gemeenten 483 467 458 443 443 441 431 418 415 408 403 
Aantal verzoeken 
totaal (% verzoeken 
t.o.v. aantal 
gemeenten) 

65 
(13,5) 

55 
(11,8) 26 (5,7) 64 

(14,4) 
76 

(17,2) 
187 

(42,4) 
266 

(61,7) 
305 

(73,0) 
113 

(27,2) 
116 

(28,4) 
139 

(34,5) 

IAU 65 55 26 64 76 180 259 288 96 84 115 
MAU - - - - - 7 7 17 17 32 24 
Aantal 
toekenningen 
totaal 

59 49 25 59 70 174 229 257 104 114 132 

IAU 59 49 25 59 70 171 226 244 87 83 109 
MAU - - - - - 3 3 13 17 31 23 
Bedrag 
toekenningen in 
mln. € 

10 6 10 7 17 61 110 180 
 

27 25 44 

IAU 10 6 10 7 17 35 77 135 18 13 24 
MAU  - - - - - 26 33 45 9 12 20 
Gemiddeld 
uitgekeerd  
bedrag in 
duizenden € 

168 122 420 112 239 353 482 700 259 216 329 
 

bedrag 
toekenningen t.o.v. 
macro-budget (in 
%) 

0,21 
 

0,14 0,24 0,18 0,14 1,67 2,27 4,45 0,55 0,45 1,07 

Omvang 
macrobudget in  
mln. € 

4478 4401 4049 3793 3688 3675 4056 4041 4855 5495 5709 

Percentage 
overschot of tekort 
macrobudget 

6,5 4,5 0,2 0,9 2,0 -2,8 -9,1 -16,8 -0,7 2,4 -1,2 

 
Overzicht Vangnetuitkering (VU) 

 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 

Aantal gemeenten 393 390 388 380 355 
Aantal verzoeken totaal (% verzoeken t.o.v. aantal gemeenten) 163 (41,5) 212 (54,4) 208 (53,6) 73 (19,2) 34 (9,6) 
Aantal toekenningen 161 212 207 72 34 
Bedrag toekenningen in mln. € 71 138 108 41 14 
Gemiddeld uitgekeerd bedrag in duizenden € 438 651 521 572 406 
bedrag toekenningen t.o.v. macro-budget (in %) 1,26 2,45 1,99 0,68 0,23 
Omvang macrobudget in mln. € 5599 5630 5819 6078 5964 
Percentage overschot of tekort macrobudget -1,9 -5,8 -5,8 0,8 0,9 

 

Het percentage overschot of tekort macrobudget is als volgt samengesteld: het budget minus de 
relevante bestedingen voor IAU/MAU/vangnet (dat zijn bestedingen gecorrigeerd voor 
onrechtmatige uitgaven) gerelateerd aan het macrobudget.  Het door SZW uiteindelijk beschikbaar 
gestelde budget bestaat uit het berekende macrobudget minus de uitname van de 
vangnetuitkeringen twee jaar daarvoor (dus 2017). 
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Bijlage 6. Overzicht positieve adviezen, negatieve adviezen en geen ingediende 
aanvragen, per gemeente (VU 2015-VU 2019) 
 

In deze bijlage is per gemeente aangegeven of over de jaren 2015-2019 per jaar geen aanvraag is 
ingediend, of dat de gemeente een positief dan wel een negatief advies ontving. Het algemene 
overzicht is weergegeven in onderstaande tabel, die tevens legenda is.  

 

Op de volgende pagina’s is het overzicht per gemeente te zien. Er is rekening gehouden met 
wijzigingen in de gemeente-indeling. Indien een niet meer bestaande gemeente over een eerder 
jaar een bepaald advies kreeg, is deze te zien onder de nieuwe gemeentenaam. 
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Bijlage 7. Algemene indruk van aanvragen per gemeente 
 
In het algemeen voldoen de gemeenten in ruim voldoende tot goede mate aan de vereisten voor 
toekenning tot vangnetuitkering. Dit blijkt ook uit het feit dat slechts bij drie gemeenten een 
uitvraag is gedaan (gemeente A, Gemeente I, en Gemeente J).  

Per gemeente is het algemene beeld hieronder beschreven. Achter elke letter bij de gemeente is 
tussen haakjes aangegeven wat de gemeentegrootte is van de betreffende gemeente (klein, 
middelgroot of groot, naar aantal inwoners). De indruk van de aanvraag die beschreven is, is van 
argumenten voorzien.  

Gemeente A (Middelgroot) 

Bij deze gemeente valt op dat de analyse van oorzaken van het tekort slechts een beperkt inzicht 
geeft. Alleen de conclusies van de analyse worden gedeeld. Ook de maatregel zijn summier 
toegelicht. Er wordt een kwalitatieve uitspraak gedaan over het effect van alle maatregelen tegelijk. 
Nadere informatie is ontvangen van de uitvoerder (WGR), echter aanbieding is niet namens het 
College en onduidelijk is of deze informatie eerder is gedeeld met de Gemeenteraad. Derhalve is 
besloten een nadere uitvraag te doen. 

Na de ontvangen reactie op de uitvraag zijn de analyse en de toelichting op de maatregelen duidelijk 
verbeterd. De reactie is ontvangen namens het College en er is verklaard dat de informatie bekend is 
bij de Gemeenteraad. Hiermee voldoet de aanvraag aan de gestelde eisen.  

Gemeente B (Groot) 

De aanvraag ziet er gedegen uit. Als globale analyse van oorzaken van het tekort noemt de 
gemeente enkele kenmerken waarop de gemeente slechter scoort dan ten opzichte van de 
voorspelling van het verdeelmodel voor de gemeente. Daarbij merkt de gemeente op dat 
huishoudens met vergelijkbare kenmerken in gemeente B gemiddeld minder bijverdienen dan in 
andere gemeenten. De maatregelen zijn voldoende adequaat benoemd en de gemeente noemt 
meerdere (acht!) externe maatregelen, zeven meer dan vereist. De beschrijving van het effect van 
maatregelen is enigszins nietszeggend. De gemeente geeft aan dat het te verwachten effect van de 
individuele maatregelen lastig in te schatten is.  

Gemeente C (Groot) 

De aanvraag van de gemeente is erg uitgebreid. De gemeente noemt veel maatregelen, al zijn de 
maatregelen vaak niet helder geformuleerd ten aanzien van wat ze inhouden. De analyse is 
voldoende specifiek toegespitst op de eigen gemeente en niet te algemeen. De externe maatregelen 
die ze noemen voldoen al zijn ze niet heel overtuigend. De gemeente benoemt een bepaald inzicht 
dat van een bepaalde externe partij is ingewonnen, en neemt dit inzicht mee in het vormgeven van 
een aanpak. Het meenemen van dit inzicht in het vormgeven van een aanpak moet gezien worden 
als de maatregel. Er is verder serieus werk gemaakt van het beoogde effect van maatregelen.  

Gemeente C evalueert kwantitatief het effect van de maatregelen en heeft een kwalitatief verwacht 
effect geformuleerd. 

Gemeente D (Middelgroot) 

De analyse is uitgebreid en van een sterke kwaliteit zowel kwantitatief als kwalitatief. De 
maatregelen worden goed toegelicht met een duidelijk onderscheid tussen interne en externe 
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maatregelen. Bij de externe maatregelen worden de deelvragen steeds beantwoord. Per maatregel 
wordt beoogd effect zowel kwantitatief als kwalitatief beschreven.  

Gemeente E (Middelgroot) 

De gemeente kent een uitgebreide analyse. De maatregelen zijn helder beschreven. Het beoogd 
effect is soms kwalitatief en kwantitatief uitgewerkt per maatregel. De analyse is mede uitgebreid 
door een onderscheid in meerdere cliëntgroepen, zoals vergunninghouders, arbeidsgehandicapten, 
45-plussers,  

Gemeente F (Middelgroot) 

De analyse is uitgebreid en van een sterke kwaliteit zowel kwantitatief als kwalitatief. De 
maatregelen worden goed toegelicht met een duidelijk onderscheid tussen interne en externe 
maatregelen. Bij de externe maatregelen worden de deelvragen steeds beantwoord, echter de 
maatregelen zijn niet allemaal concreet. Voor alle maatregelen tegelijk wordt het beoogd effect 
slechts kwalitatief beschreven. 

Gemeente G (Middelgroot) 

De analyse is uitgebreid en gaat specifiek in op de eigen gemeente. Sommige maatregelen zijn 
uitgebreid beschreven. Andere maatregelen zijn slechts beschreven in een enkele zin. De 
beschrijving van de externe maatregelen is in beperkte mate gedaan, maar voldoet wel aan de 
vereisten. Het beoogde effect is zowel kwalitatief als kwantitatief uitgewerkt per maatregel. 

Gemeente H (Groot) 

In de analyse wordt weliswaar kritiek geleverd op het verdeelmodel, maar er wordt wel ingezoomd 
op de arbeidsmarkt en specifieke groepen gerechtigden. Er is in zijn algemeenheid veel informatie 
over genomen maatregelen, de kwaliteit van de toelichting is wisselend qua niveau. Over het effect 
van de maatregelen wordt alleen een algemene uitspraak gedaan. 

Gemeente I (Groot) 

De globale analyse heeft een vrij beperkt (niet uitgebreid) karakter. De gemeente herhaalt de reeds 
eerder getroffen maatregelen. Gemeente benoemt ook nieuwe maatregelen. De externe 
maatregelen zijn niet voldoende helder beschreven: de externe partners zijn weliswaar benoemd, 
maar niet benoemd is welk inzicht zij inbrachten en tot welke externe maatregel dit heeft geleid. Bij 
het effect van maatregelen geeft de gemeente aan: ‘het college kan door alle onzekerheden nu geen 
inschatting maken van het verwachte effect’, maar de gemeente heeft ook geen poging 
ondernomen daartoe.  

Er is uitgevraagd bij deze gemeente, naar de externe maatregelen die onvoldoende waren benoemd. 
Wanneer de reactie van de gemeente op deze uitvraag meegenomen wordt, wordt het algehele 
beeld van de aanvraag aanmerkelijk positiever.  

Gemeente J (Groot) 

Bij deze gemeente valt op dat de analyse van oorzaken van het tekort slechts een algemene analyse 
is die voor elke gemeente zou kunnen gelden en niet specifiek van toepassing is voor deze 
gemeente. De maatregelen volgen dan ook niet logisch uit de analyse. Desondanks voldoet de 
globale analyse wel aan de procedurele vereisten. De externe maatregelen zijn onvoldoende 
benoemd. Er zijn weliswaar externe partijen benoemd, maar niet duidelijk wordt welk advies of welk 
inzicht deze externe partijen deze hebben gegeven en tot welke maatregel dit heeft geleid. Het 
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beschreven effect van maatregelen laat zien dat geen werk is gemaakt van de monitoring van het 
effect van maatregelen. Het voldoet wel aan de procedurele vereisten. Het valt op dat grote delen 
uit de aanvraag letterlijk gekopieerd zijn uit de aanvraag over 2018. 

Nadere informatie is ontvangen van uitvoerder (WGR), echter aanbieding is niet namens het College 
en onduidelijk is of deze informatie eerder is gedeeld met de Gemeenteraad. Derhalve is besloten 
een nadere uitvraag te doen. 

Na de ontvangen reactie op de uitvraag zijn de analyse en de toelichting op de maatregelen 
verbeterd. De reactie is ontvangen namens het College en er is verklaard dat de informatie bekend is 
bij de Gemeenteraad. Hiermee voldoet de aanvraag aan de gestelde eisen.  

Gemeente K (Middelgroot) 

De aanvraag lijkt op die van gemeente Q, die in hetzelfde samenwerkingsverband zit. Deze aanvraag 
komt enigszins mager over. De gemeente gaat in haar bestandsanalyse, onderdeel Clientanalyse, 
slechts in op statushouders. Alsof er niet aan de hand van meer kenmerken naar een 
bijstandsbestand kan worden gekeken. Het aantal interne en externe maatregelen is minimaal. Het 
effect van de maatregelen is kwalitatief beschreven.  

Gemeente L (Middelgroot) 

Gemeente L heeft een analyse van oorzaken van het tekort die specifiek geldt voor de eigen 
gemeente, en heeft niet een analyse geschreven die algemeen blijft en voor een willekeurige andere 
gemeente ook zou kunnen gelden. De externe maatregelen zijn afdoende beschreven (er is 
beschreven wie de externe partij is, wat zijn advies of inzicht is en tot welke maatregel dit heeft 
geleid). Wel is slechts één externe maatregel beschreven. De beschrijving van het effect van 
maatregelen laat een uitgebreid beeld zien, met aandacht voor de cliëntenpopulatie ingedeeld naar 
de treden op de participatieladder. En heeft het effect waar mogelijk ook gekwantificeerd. 

Gemeente M (Middelgroot) 

De gemeente kent een globale analyse die uitgebreid en gemeente-specifiek is. Maatregelen worden 
in voldoende uitgebreide mate beschreven. De gemeente heeft uitgebreid extern geconsulteerd en 
naar aanleiding daarvan maatregelen getroffen. De beschrijving van het effect van maatregelen is 
sterk kwalitatief, maar wel uitgebreid.  

Gemeente N (Middelgroot) 

De gemeente kent een gedegen analyse, waarin bijvoorbeeld ook het bijstandsbestand is ingedeeld 
conform meerdere kenmerken die een belemmering kunnen zijn voor het vinden van werk. Ik vond 
het lastig een goed beschreven externe maatregel te vinden, maar dit is wel gelukt. Gemeente 
benoemt wel veel maatregelen en beschrijft deze uitgebreid. Waar mogelijk is het effect van een 
maatregel kwantitatief inzichtelijk gemaakt.  

Gemeente O (Groot) 

Gemeente maakt aannemelijk in de oorzaken van het tekort dat het budget achtergebleven is bij de 
uitbreiding van de gemeente Groningen met twee andere gemeenten. Gemeente noemt echter ook 
andere factoren dan verdeelmodel en macrobudget. De analyse is verder gemeente-specifiek en niet 
algemeen. Gemeente benoemt de maatregelen uitgebreid en noemt enkele cijfers over de 
resultaten van enkele maatregelen. De externe maatregelen worden adequaat beschreven. Er is ook 
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onderscheid gemaakt in nieuwe maatregelen. Het effect van de maatregelen wordt waar mogelijk 
kwantitatief beschreven.  

Gemeente P (Groot) 

De globale analyse van oorzaken is degelijk en maakt onderscheid in meerdere groepen die in de 
bijstand zitten voor wie het lastig is om uit de bijstand te raken. De maatregelen zijn helder 
beschreven. De gemeente hoeft geen externe maatregelen te treffen, omdat in de afgelopen twee 
jaar geen vangnetuitkering is toegekend. Alle maatregelen zijn voor zo ver mogelijk gekwantificeerd.  

Gemeente Q (Middelgroot) 

Dit lijkt op een enigszins magere aanvraag. De gemeente gaat in haar bestandsanalyse, onderdeel 
Clientanalyse, slechts in op statushouders. Alsof er niet aan de hand van meer kenmerken naar een 
bijstandsbestand kan worden gekeken. Het aantal interne en externe maatregelen is minimaal. Het 
effect van de maatregelen is dan wel weer deels kwantitatief beschreven (de kwantitatieve 
beschrijving staat bij de externe maatregelen, niet bij het onderdeel C zelf).  

Gemeente R (Middelgroot) 

De analyse is uitgebreid en zowel kwalitatief als kwantitatief. Er wordt een goed onderscheid 
gemaakt tussen interne en externe maatregelen, de maatregelen worden uitgebreid toegelicht. Er 
wordt een kwantitatieve uitspraak gedaan over het effect van alle maatregelen tegelijk. Al met al 
een aanvraag van bovengemiddelde kwaliteit.     

Gemeente S (Middelgroot) 

De gemeente maakt een uitvoerige analyse, ook cijfermatig. Weliswaar wordt verwezen naar het 
macrobudget, meer er is voldoende informatie over de gemeente zelf opgenomen (o.a. 
huishoudensamenstelling, participatie vrouwen, crisisopvang voor de regio, et cetera). Er wordt een 
goed onderscheid gemaakt tussen interne en externe maatregelen. Bij de externe maatregelen is 
niet altijd sprake van een concrete maatregel. Er wordt een kwantitatieve uitspraak gedaan over het 
effect van alle maatregelen tegelijk.    

Gemeente T (Middelgroot) 

De aanvraag ziet er goed uit. De globale analyse benoemt vrij uitgebreid en vrij gedegen de 
oorzaken. Deze gaat tevens specifiek over de eigen gemeente. Ook de maatregelen worden 
uitgebreid toegelicht. Het benoemde effect van maatregelen is grotendeels kwalitatief maar ook 
deels kwantitatief. De gemeente hoeft geen externe maatregelen te nemen omdat ze in de 
afgelopen twee jaar geen vangnetuitkering heeft ontvangen.  

Gemeente U (Groot) 

De gemeente kent een uitgebreide globale analyse. Het benoemen van de externe maatregelen had 
beter gekund, maar voldoet wel. Positief is de beschrijving van het effect van maatregelen, dat zo 
veel mogelijk kwantitatief is gebeurd.  

Gemeente V (Groot) 

De globale analyse geeft in uitgebreide mate en helder aandacht aan de oorzaken, en gaat specifiek 
over de eigen gemeente. Ook de maatregelen worden uitgebreid beschreven. De beschrijving van de 
externe maatregelen valt echter tegen. Deze lijkt wel te voldoen, maar in deze beschrijving had 
zeker het antwoord op de drie vragen (welke externe partner, welk inzicht, en welke externe 
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maatregel?) explicieter aangegeven mogen zijn. Alle maatregelen zijn voor zover mogelijk 
gekwantificeerd.  

Gemeente W (Klein) 

De aanvraag maakt een gedegen indruk. De gemeente heeft duidelijk een analyse gemaakt die 
specifiek van toepassing is op zichzelf. De analyse is duidelijk uitgebreid en de gemeente maakt 
bijvoorbeeld de vergelijking met andere gemeenten in de regio. Ook zijn de interne en externe 
maatregelen goed en helder uitgewerkt; het beoogd effect is kwalitatief en kwantitatief uitgewerkt 
per maatregel.  

Gemeente X (Middelgroot) 

De globale analyse voldoet, daarnaast wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen interne en 
externe maatregelen. Bij de externe maatregelen is het verkregen inzicht en/of de concreetheid van 
de maatregel niet altijd helder. Over het effect van de maatregelen wordt alleen een algemene 
uitspraak gedaan. 

Gemeente Y (Middelgroot) 

De gemeente schetst een herkenbare analyse over een zwak sociaaleconomische structuur, met veel 
lager opgeleiden en lage dynamiek die leiden tot een hoge werkloosheid, lage inkomens en 
inactiviteit, afhankelijkheid van sociale zekerheidsregelingen en armoede. Daarbij zijn enkele 
kwantitatieve gegevens verwerkt in de globale analyse. De maatregelen, zowel intern als extern, zijn 
goed onderbouwd. Het beoogd effect is ook kwantitatief aangegeven.  

Gemeente Z (Middelgroot) 

De gemeente kent een gedegen, uitgebreide globale analyse die specifiek over de eigen gemeente 
gaat. De analyse gaat in op instroom, zittend bestand, uitstroom handhaving en bedrijfsvoering. De 
maatregelen zijn mooi uitgebreid beschreven. Het is niet zeker of alle als extern gepresenteerde 
maatregelen ook daadwerkelijk voor extern kunnen doorgaan, maar ten minste één maatregel 
voldoet aan dit vereiste. Het effect van maatregelen is overwegend kwalitatief beschreven, hoewel 
er een tabelletje met uitstroomcijfers in is opgenomen.  

Gemeente AA (Middelgroot) 

Dit lijkt op een goede aanvraag. De globale analyse kan als uitgebreid worden gezien, met aandacht 
voor het zittend bestand en redenen van instroom en uitstroom, uitgesplitst in een tabel. De globale 
analyse is tevens gemeente-specifiek. De gemeente benoemt veel interne maatregelen; het aantal 
externe maatregelen is wel wat beperkt maar voldoet wel.  

Gemeente AB (Groot) 

De globale analyse is gemeente specifiek, maar gaat ook in op de regio. Enkele problemen die 
bijdragen aan het tekort worden gesignaleerd. De maatregelen zijn uitgebreid beschreven. Het 
beoogde effect van de maatregelen is ook in kwantitatieve termen aangegeven.  

Gemeente AC (Groot)  

De gemeente heeft zowel kwalitatief als kwantitatief een goede analyse gemaakt. De maatregelen 
zijn uitgebreid toegelicht, bij de externe maatregelen worden de deelvragen gevolgd. De beoogde 
effecten van de maatregelen worden per maatregel zowel kwantitatief als kwalitatief toegelicht, al 
met al een goede aanvraag. 
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Gemeente AD (Middelgroot)  

De gemeente heeft een analyse gemaakt met redenen van in- en uitstroom en met aandacht voor 
jongeren en nieuwkomers. De analyse bevat ook kwantitatieve gegevens en gaat specifiek over de 
eigen gemeente. De maatregelen worden uitgebreid beschreven. Het effect van de maatregelen 
wordt per maatregel kwantitatief inzichtelijk gemaakt.  

Gemeente AE (Groot) 

De gemeente heeft zowel kwalitatief als kwantitatief een goede analyse gemaakt, de analyse is 
gerelateerd is aan verschillende tijdvakken. De interne en externe maatregelen zijn uitgebreid 
beschreven. Overigens voldoen niet alle externe maatregelen. Het effect van de maatregelen wordt 
als geheel kwantitatief toegelicht.    

Gemeente AF (Middelgroot) 

De gemeente heeft een analyse gemaakt die niet algemeen is maar gemeente-specifiek. De analyse 
wordt onderbouwd met cijfers. De interne maatregelen zijn enigszins beperkt beschreven, op het 
actieplan statushouders na. De externe maatregelen zijn goed beschreven. De beschrijving van het 
effect van maatregelen is matig beschreven, maar voldoet wel aan het intern referentiekader.  

Gemeente AG (Middelgroot) 

Gemeente AG heeft een analyse van oorzaken van het tekort die specifiek geldt voor de eigen 
gemeente, en heeft niet een analyse geschreven die algemeen blijft en voor een willekeurige andere 
gemeente ook zou kunnen gelden. De externe maatregelen zijn afdoende beschreven (er is 
beschreven wie de externe partij is, wat zijn advies of inzicht is en tot welke maatregel dit heeft 
geleid). Wel is slechts één externe maatregel beschreven. De beschrijving van het effect van 
maatregelen laat een uitgebreid beeld zien, met aandacht voor de cliëntenpopulatie ingedeeld naar 
de treden op de participatieladder. En heeft het effect waar mogelijk ook gekwantificeerd. 

Gemeente AH (Groot) 

De aanvraag is degelijk, hoewel de beschrijving van de externe maatregelen meer expliciet zou 
mogen. De analyse gaat in op meerdere aspecten van het bijstandsbestand en ook de inzet van 
loonkostensubsidie, dat drukt op het BUIG-budget, wordt benoemd. De interne maatregelen worden 
wel ruim voldoende benoemd. De beschrijving van het effect van maatregelen is voornamelijk 
kwalitatief, hoewel verwezen wordt naar ontwikkelingen die zijn geschetst in grafieken.  
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