
2e financiële afwijkingenrapportage 2021 
 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen) 

  Wijkteams (toegang) 

  Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid) 

  Begeleide- en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 

  Maatwerkdienstverlening 18+ 

  Maatwerkdienstverlening 18 - 

 
   

 

Onderwerp :  Inkomensregelingen Algemene Bijstand (BUIG) 

 

Betreft   :  FCL / ECL - diversen 

 

Oorzaak afwijking:  

Recent, op 1 oktober 2021 zijn door de gemeente Uden een tweetal beschikkingen van de gebundelde 

uitkering van het Rijk ontvangen. 1) De definitieve beschikking van de gemeente Uden voor het jaar  

2021 en 2) de voorlopige toekenning voor de gemeente Maashorst voor 2022. Conform bestaand 

beleid worden deze budgetten budgetneutraal in de begroting verwerkt (I=U). Voor het jaar 2022 is 

echter niet een gesplitste beschikking van Uden en Landerd ontvangen, maar een totaalbudget voor de 

nieuwe gemeente Maashorst. Dat geeft het volgende beeld:  

 

Jaar 2021 – gemeente Uden 

De voorlopige Gebundelde Uitkering 2021 voor de gemeente Uden was vastgesteld op € 10.414.543. 

Deze wordt in de recent ontvangen definitieve vaststelling BUIG van 2021 neerwaarts bijgesteld tot 

€ 10.312.040. Inclusief het relatieve effect van deze neerwaartse bijstelling op de overige inkomsten  

(daling van € 17K) betekent dit voor de gemeente Uden in het jaar 2021 een nadeel op de inkomsten 

van € 119K en een voordeel op de uitgaven met een gelijk bedrag, per saldo budgetneutraal.  

 

Jaar 2022 – Gemeente Maashorst  

Dit betreft de eerste beschikking die we op naam van gemeente Maashorst hebben ontvangen. Indien 

we de effecten ervan op de begroting voor 2022 en verder willen benoemen moeten we vergelijken  

met de laatste beschikkingen van de gemeente Landerd en de gemeente Uden samen (stand voorlopige 

beschikking 2021 d.d.29 april 2021). Het voorlopige budget BUIG Maashorst is € 13.473.492 (2022). 

Wanneer we deze ontwikkeling vertalen naar het effect op de begroting 2022 en verder dan zien we 

onderstaand structureel effect ontstaan ten opzichte van de huidige begroting.  
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Incidenteel / structureel INKOMSTEN (in euro’s) 
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