Gemeenten verstrekken bijstandsuitkeringen aan burgers ter voorziening in hun
levensonderhoud. Voor de bekostiging van die inkomensvoorzieningen ontvangen de
gemeenten van de rijksoverheid de zogenoemde Buig-budgetten. Frontin Buig is een
internettoepassing waarmee gemeenten inzicht krijgen in de opbouw van deze budgetten
alsmede de analyse van verschillen.
Wat is Frontin Buig?
Frontin Buig is een internettoepassing waarmee gemeenten inzicht krijgen in de opbouw van hun Buig-budgetten en in
hun financiële perspectieven voor de komende jaren.
De applicatie heeft de volgende functionaliteiten:







Interactief overzicht per budgetbeschikking
Analyse budgetmutaties: waarom is mijn budget veranderd (bijvoorbeeld macrobudget, historisch aandeel,
huishoudsamenstelling, bijstandskans, normbedragen)?
Monitoring: hoe verhouden de objectief geschatte bijstandsaantallen zich tot de realisatie (per huishoudtype)
Meerjarige prognoses BUIG budget met periodieke updates
Meerjarige prognoses BUIG lasten met periodieke updates
Rapportage op maat ten behoeve van de dienstleiding, bestuur en gemeenteraad

Frontin Buig zorgt voor spreiding en borging van specialistische expertise. De gemeente is niet langer afhankelijk van één
medewerk(st)er en de meest actuele informatie over het taakveld is gebundeld in één applicatie. Zo draagt Frontin Buig bij
aan de effectiviteit en de doelmatigheid van de gemeentelijke planning en control functie.
Wat doet Frontin Buig extra voor regionale sociale diensten?
Een abonnement geldt per gemeente. Steeds meer gemeenten werken samen in regionale sociale diensten. Controllers
van die diensten hebben een extra informatiebehoeften. Zij willen de informatie voor de afzonderlijke aangesloten
gemeenten in verband met de verantwoording aan de gemeenteraad. Daarnaast hebben zij behoefte aan informatie op
regionaal niveau in verband met hun bedrijfsvoering. Frontin Buig heeft de functionaliteiten die tegemoet komen aan die
behoefte.
Wie zitten achter Frontin Buig?
Adviesbureau APE en Frontin PAUW hebben de handen in één geslagen.
APE heeft grondige kennis van beleid, uitvoering en bekostiging van het werkveld werk en inkomen. Frontin PAUW is de
maker en bezorger van PAUW.
PAUW is de webapplicatie over het gemeentefonds die door bijna alle gemeenten wordt gebruikt. PAUW is een goed
functionerend instrument dat actuele kennis van de ingewikkelde verdeling van het Gemeentefonds geautomatiseerd
ontsluit. PAUW levert aantoonbaar een belangrijke bijdrage aan de effectiviteit en de doelmatigheid van het werk van de
gemeentelijke planning en control functie.
Frontin Buig is ontwikkeld naar het voorbeeld van PAUW, met globaal dezelfde functionaliteiten, hetzelfde type
architectuur, en met dezelfde look and feel.
Speciaal voor de ontwikkeling en de levering van de Buig-applicatie hebben APE en Frontin PAUW een juridische entiteit
opgericht, genaamd Frontin Buig BV. Frontin PAUW en APE hebben de ambitie uw kennispartner te zijn op het complexe
gebied van de Buig-gelden.
Wat moet u zelf invoeren?
Alle gegevens zitten in het systeem. U hoeft zelf niets in te voeren. Behalve als u gebruik wilt maken van de optie om
rondom de meerjarige basisprognoses van budgetten en lasten scenario-analyses te maken. In dat geval moet u zelf de
waarden van enkele eenvoudige scenario-parameters ingeven.

Wat heeft u nodig?
Met uw eigen toegangscode kunt u inloggen op de website https://www.buig123.nl.
Klankbordgroep voor nieuwe releases
De applicatie bestaat sinds 2016. Frontin Buig wil graag aansluiten bij de wensen van haar abonnees. Daarom is een
klankbordgroep van gebruikers ingesteld die meedenkt en meepraat over nieuwe functionaliteiten.
Wat zijn de kosten?
Voor het gebruik van de applicatie wordt een jaarlijkse abonnementsvergoeding in rekening gebracht. Dat is voor 2017 als
basisbedrag € 4.532,= ex BTW voor gemeenten met meer dan 15.000 inwoners, terwijl voor gemeenten onder die grens
een gereduceerd tarief geldt van € 3.000,=. Het tarief wordt jaarlijks geïndexeerd. PAUW-abonnees ontvangen een
jaarlijkse korting van € 500,= ex BTW. Ook geldt een kortingsregeling voor regionale sociale diensten als alle deelnemende
gemeenten een abonnement afnemen. De kortingsregelingen kunnen cumuleren.
Voor gemeenten die met ingang van 1 januari 2017 of daarna gaan herindelen geldt een schaaltarief naar rato van de
omvang van de nieuwe gemeente. Op onze website vindt u de staffel die wij hierbij hanteren.
Bij nieuwe abonnees wordt eenmalig een entreebijdrage in rekening gebracht van € 500,= ex BTW.
Helpdesk
Voor technische vragen over de applicatie en inhoudelijke vragen over de Buig-gelden kunt u altijd terecht bij de helpdesk
van Frontin Buig. Deze is te bereiken via het informatiemenu binnen de webapplicatie. Ook kunt u bellen met
telefoonnummer 070 -311 48 55. U krijgt reactie binnen 24 uur.
Nieuwsgierig?
Voor nadere informatie over Frontin Buig kunt u terecht op www.frontinbuig.nl.
Gratis proefabonnement
Frontin Buig biedt u gedurende een maand een gratis proefabonnement aan. Neem gerust contact met ons op als u
hiervan gebruik wilt maken. U kunt dan de functionaliteiten toegespitst op uw eigen gemeente in de praktijk testen. Een
proefabonnement gaat altijd gepaard met een demonstratie op uw werkplek..

Contact
Frontin BUIG B.V.
Lange Voorhout 94, 2514 EJ Den Haag

T: 070 – 311 48 55
E: s.bouman@frontinbuig.nl
W: www.frontinbuig.nl

Hoe werkt het verdeelmodel voor de Buig-budgetten?
De macrobudgetten voor de verschillende regelingen (Participatiewet, IOAW, IOAZW en Bbz) worden door het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: SZW) jaarlijks afzonderlijk geraamd en vervolgens in één integraal
macrobudget opgeteld. In totaal gaat het in 2017 om ongeveer 5,8 miljard euro. Het integrale macrobudget wordt over de
gemeenten verdeeld. Jaarlijks worden eind september/begin oktober voorafgaand aan het uitkeringsjaar de voorlopige
beschikkingen bekend gemaakt. Tegelijkertijd worden de definitieve beschikkingen van het lopende uitkeringsjaar bekend
gemaakt.
De inrichting van de bekostigingssystematiek beoogt de gemeenten financieel te prikkelen om zoveel mogelijk mensen uit
de uitkering te houden en aan het werk te helpen. Overschotten op de Buig-budgetten zijn vrij besteedbaar en tekorten
moeten gemeenten in beginsel zelf opvangen. Gemeenten met een groot tekort kunnen onder voorwaarden een beroep
doen op een vangnetregeling.
Voor de toedeling van de Buig-budgetten gebruikt het ministerie van SZW een objectief verdeelmodel. Vanaf 2015 is dat
gebaseerd op het zogenoemde multiniveau-model, dat is ontwikkeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), SEO
en Atlas voor Gemeenten. Dit model berekent de objectieve kans dat een huishouden afhankelijk is van een
bijstandsuitkering. Die kans is afhankelijk van kenmerken van (i) het desbetreffende huishouden (zoals leeftijd,
samenstelling, gezondheid), (ii) de buurt waar dit huishouden woont (overlast en onveiligheid) en (iii) de gemeente
(arbeidsmarktkansen). Het objectieve kansmodel is geijkt op basis van het landelijk gemiddelde van de
bijstandsafhankelijkheid. De gedachte achter het objectieve kansmodel is dat een gemeente door de inrichting en
uitvoering van eigen beleid ervoor kan zorgen dat de werkelijke kansen op bijstandsafhankelijkheid positief of negatief
afwijken van het landelijk gemiddelde.
Gemeenten tot 15.000 inwoners ontvangen de Buig-gelden op basis van historische uitkeringslasten. Hun aandeel in het
macrobudget in het uitkeringsjaar is gelijk aan hun aandeel in de macro-uitkeringslasten twee jaar daarvoor.
Gemeenten boven 40.000 inwoners ontvangen de Buig-gelden volledig op basis van de objectieve verdeling.
De Buig-budgetten van gemeenten met 15.000 tot 40.000 inwoners worden deels historisch en deels objectief bepaald. De
verhouding is naar rato van het aantal inwoners. Voor een gemeente met 27.500 inwoners is de verhouding 50-50.
Voor 2016 en 2017 geldt een overgangsregeling die bepaalt dat de Buig-budgetten van middelgrote en grote gemeenten
voor 50% (2016), respectievelijk 25% (2017) historisch worden bepaald. De rest van hun budgetten wordt bepaald zoals
hiervoor is aangegeven.
Het objectief verdeelmodel is in ontwikkeling. De verdeling in 2016 is gebaseerd op een objectief kansmodel met 6.700
verschillende typen huishoudens. De middelen zijn toebedeeld op basis van een steekproef van huishoudens. Het
kansmodel voor de toedeling in 2017 is aanmerkelijk verfijnd. Het aangepaste model onderscheidt maar liefst 63.000
verschillende typen huishoudens. En de middelen worden toebedeeld op basis van de werkelijke aantallen huishoudens
van elk type in elke gemeente. De daarvoor noodzakelijke gegevens komen uit de microdatabestanden van het CBS
waarin alle Nederlandse huishoudens zitten. Het ministerie van SZW blijft voorlopig werken aan de verdere verbetering
van het objectieve verdeelmodel. Elke aanpassing gaat uiteraard gepaard met positieve en negatieve
budgetverschuivingen. Voor individuele gemeenten kunnen die behoorlijk groot zijn, zonder dat de werkelijke lasten van
die gemeenten wijzigen. De complexiteit van het objectief verdeelmodel en de jaarlijkse modelaanpassingen maken dat
gemeenten moeilijk zicht krijgen op hun inkomstenperspectieven op het taakveld van werk en inkomen. Dit bemoeilijkt het
werk van de gemeentelijke planning en control functie. Daarmee komt ook de financiële prikkel in het geding die in de
opzet van het ministerie van de verdeelsystematiek model zou moeten uitgaan.

