Raming macrobudget (informatie voor gemeenten)
Voor meer informatie: VerdeelmodelBijstand@minszw.nl
Vanuit het Rijk wordt er jaarlijks, op grond van artikel 69 van de Participatiewet, een landelijk
macrobudget beschikbaar gesteld voor de bekostiging van algemene bijstand (Participatiewet, IOAW,
IOAZ en Bbz 2004, voor zover dit laatste betrekking heeft op levensonderhoud van startende
zelfstandigen) en het verstrekken van loonkostensubsidie. De macrobudgetten voor de verschillende
regelingen worden afzonderlijk geraamd. Vervolgens worden deze macrobudgetten gebundeld en
het geheel wordt over de gemeenten verdeeld. De gemeenten ontvangen dus één budget.
Het macrobudget voor de Participatiewet wordt geraamd conform de systematiek die staat
beschreven in de Memorie van Toelichting van de WWB (Kamerstukken II 2002-2003, 28 870, nr. 3)
en in een brief aan de Tweede Kamer van 2 juli 2004 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2003-2004, 28
870, nr. 117).
Er zijn drie momenten waarop het macrobudget wordt bijgesteld en bekendgemaakt:
September t-1: bekendmaking van voorlopige budgetten op het gemeenteloket en met een
beschikking. De budgetten zijn dan nog gebaseerd op het prijspeil van jaar t-1.
Voorjaar jaar t: publicatie nader voorlopige budgetten op het gemeenteloket, niet met een
beschikking. Het macrobudget kan wijzigen vanwege effecten rijksbeleid (voor zover nog niet bekend
bij de bekendmaking van de voorlopige budgetten), gemeentelijke realisaties en conjuncturele
ontwikkelingen.
September jaar t: bekendmaking van definitieve budgetten op het gemeenteloket en met een
beschikking. In de definitieve budgetten worden, voorzover daar sprake van is, de laatste actuele
ontwikkelingen zoals nieuw rijksbeleid en de loon- en prijsbijstelling verwerkt.
Gemeenten kunnen voor tekorten op het budget groter dan de eigenrisicodrempel in aanmerking
komen voor een vangnetuitkering. De bekostiging van deze voorzieningen berust op onderlinge
solidariteit en herverdeling tussen gemeenten. Dat betekent dat deze voorzieningen uit het
macrobudget worden betaald. Tekorten in jaar t worden gefinancierd uit het macrobudget van jaar t
+ 2.
De actuele hoogte van het macrobudget en een toelichting op de raming is te vinden in de
nieuwsberichten.

