
 

 

1e financiële afwijkingenrapportage 2022 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie  

  Wijkteams (incl. toegang) 

  Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid) 

  Begeleide- en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 

  Maatwerkdienstverlening 18+ 

  Maatwerkdienstverlening 18 - 
   

 
  

Onderwerp :  Gebundelde Uitkering (BUIG)  

 

Betreft   :  FCL 66300000 / 66300500 / 66300505 / 66300510 / 66300700 / 66300750 / 66300800 

   i.c.m. met ECL 41101 / 42001 / 41206 / 43105 / 34100  

 

Oorzaak afwijking: 

De Gebundelde Uitkering (ook wel bekend als de BUIG-gelden) betreft een specifieke uitkering (SPUK)  

ter dekking voor de uitgaven van de Algemene bijstandsuitkeringen. Het gaat dan meer specifiek over  

de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de Bbz en de loonkostensubsidie (LKS).  

 

Twee maal per jaar worden gemeenten geïnformeerd over de ontwikkelingen van de nieuwe macro-

budgetten en ontvangen ieder van het Rijk een beschikking.  

 

- Voorlopige budget jaar T   →   omstreeks oktober in jaar T-1 

- Definitief budget jaar T   →   omstreeks oktober in jaar T 

 

Macro-bijstellingen zijn vooral het gevolg van loon- en prijsbijstellingen, conjuncturele ontwikkelingen 

zoals de werkelijk verstrekte uitkeringen en de werkloosheidscijfers etc. en kan overige bijstellingen van 

het Rijksbeleid bevatten.  

 

Indien daar (op macroniveau) aanleiding voor is, ontvangen gemeenten tussentijds ook nog een derde 

beschikking, het zogenaamde “Nader voorlopig budget” (omstreeks april in jaar T). 

 

Op 29 april 2022 heeft de gemeente Maashorst de beschikking “Nader voorlopige budget Gebundelde 

Uitkering 2022” van het Rijk ontvangen. Dit is aanleiding om de budgetten Gebundelde Uitkering in de 

begroting van de gemeente Maashorst bij te stellen.  

 

De landelijk gewijzigde macrobudgetten levert de gemeenten een forse neerwaartse bijstelling op.  

Voor de gemeente Maashorst betekent dat in 2022 een afname van de Rijksinkomsten met € 1.017K 

naar een totaal van € 12.456K.  

 

Een dergelijke neerwaartse bijstelling was gezien de resultaten van 2021 en de ontwikkeling van het 

aantal bijstandsgerechtigden in de voormalige gemeente Uden en de voormalige gemeente Landerd  

ook te verwachten. In 2021 bedroeg het positieve resultaat op de Gebundelde Uitkering seq. € 1.276K  

(€ 1.001K voormalige gemeente Uden en € 275K voormalige gemeente Landerd).  



 

 

 

In de Programmabegroting 2022 van de gemeente Maashorst is het budget Gebundelde Uitkering 

taakstellend opgenomen en fluctueert mee met de ontwikkelingen van het budget / de beschikking 

gebundelde uitkering (inkomsten = uitgaven). Daarnaast is op basis van de realisatiecijfers van de 

afgelopen jaren een structurele taakstelling van € 450K opgenomen (€ 400K voormalige gemeente  

Uden en € 50K voormalige gemeente Landerd). De overige inkomsten zijn op basis van historische 

verhoudingscijfers t.o.v. de Gebundelde Uitkering berekend en worden zo nodig periodiek bijgesteld.   

 

Toekomstige beschikkingen Gebundelde Uitkering (inclusief de overige inkomsten zoals bijvoorbeeld 

terugvorderingen etc.) zullen steeds op dezelfde wijze in de begroting van de gemeente Maashorst 

worden verwerkt, zodra deze beschikkingen zijn ontvangen.  

 

 

Incidenteel / structureel UITGAVEN   

(in euro’s) 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 1.233.607 (V) € 1.233.607 (V) € 1.233.607 (V) € 1.233.607 (V) € 1.233.607 (V) 

     

     

     

 

 

Incidenteel / structureel INKOMSTEN  

(in euro’s) 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 1.017.428 (N)  € 1.017.428 (N)  € 1.017.428 (N)  € 1.017.428 (N)  € 1.017.428 (N)  

€ 216.179 (N) € 216.179 (N) € 216.179 (N) € 216.179 (N) € 216.179 (N) 

     

     

 

 


