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Maartcirculaire 2018 van het Gemeentefonds 
 

Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben wij de Maartcirculaire 2018 van 

het Gemeentefonds ontvangen. In deze circulaire 2018 zijn uitsluitend de financiële gevolgen van het 

regeerakkoord verwerkt en er wordt een eerste tipje van de sluier opgelicht van de financiële omvang van het 

Interbestuurlijk Programma van het Kabinet. De verdere integratie van het Sociaal Domein is in deze circulaire nog 

niet op het microniveau (per gemeente) uitgewerkt. De financiële consequenties beschrijven wij op hoofdlijnen. 

 

 
+ = voordeel, - = nadeel 

 

Interbestuurlijk programma (IBP) 
Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen die de grenzen van een gemeente regio en of 

provincie overstijgen. Daarom is tussen overheden (Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) afgesproken 
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om deze grote maatschappelijke opgaven samen aan te pakken. Er komt € 1,4 miljard beschikbaar voor de 

opgaven in het Interbestuurlijk programma. Waar dit geld precies vandaan gaat komen en welke bestuurslaag wat 

gaat bijdragen is nog onduidelijk. Hierover vindt nog overleg plaats tussen de ‘medeoverheden’. De uitkomsten 

hiervan zullen worden opgenomen in de Meicirculaire 2018 en de Septembercirculaire 2018. 

 

Het IBP bestaat uit de volgende opgaven: 

 
 

 

 

1. Algemene Uitkering 

De algemene uitkering laat als gevolg van de ontwikkelingen uit de Maartcirculaire 2018 ten opzichte van de 

Decembercirculaire 2017 het volgende beeld zien: 

 

 
+ = voordeel, - = nadeel 

 

*) Dit betreft alleen de mutatie van de Maartcirculaire 2018. Onder de kanttekeningen plaatsen wij  deze mutatie in 

het begrotingsperspectief van de Kadernota 2018 en het verwachte risico van de accresbijstelling als gevolg van 

een hogere gemeentelijke benutting van het Btw-Compensatiefonds. Hieruit blijkt dat de extra financiële middelen 

uit de Maartcirculaire 2018 nodig zijn om in 2019 en 2020 een structureel sluitende begroting te presenteren.  
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De nadere uitwerking van de accressen vindt plaats in de komende Meicirculaire en vanwege het volgen van een 

bestendige gedragslijn, zien wij de Maartcirculaire uitsluitend als gids of bouwsteen voor de coalitieonderhandeling 

en betrekken deze bij de Kadernota 2018.  

 

Knelpuntenvoorziening 2018  

Op landelijk niveau wordt een incidentele knelpuntenvoorziening gevormd. De VNG beheert deze voorziening en 

zal bij de komende jaarvergadering gemeenten een voorstel doen voor het verdelen van deze voorziening. Gelet 

op de goede sociale structuur van Stichtse Vecht is het de vraag of wij uit deze voorziening gelden zullen 

ontvangen.  

 

Intensivering Veilig thuis 

Een deel van de gemeentelijke taak ‘Veilig thuis’ is regionaal georganiseerd. De bijbehorende financiële middelen 

worden via een decentralisatie uitkering regionaal verdeeld. De bijdrage van Stichtse Vecht aan deze regionale 

voorzieningen stijgt van € 38.000 in 2018 tot € 119.000 in 2021.  

 

Bijstand structureel dekking in meerjarenbegroting 

Uit de analyse die is gemaakt in 2017 blijkt dat de bijstandsuitgaven in Stichtse Vecht de beschikbare 

dekkingsbronnen in de meerjarenbegroting structureel met circa € 1 miljoen overstijgen. Voor 2017 en 2018 is dit 

tekort incidenteel opgevangen door de inzet van de Risicoreserve Sociaal Domein. Het incidenteel bekostigen van 

structurele uitgaven is ongewenst en past niet in het financiële beleid van Stichtse Vecht. Daarom adviseren wij om 

in de Kadernota 2018 de ruimte uit de Maartcirculaire 2018 te benutten om vanaf 2019 de tekorten op 

bijstandsuitgaven structureel in de begroting in te passen. 

 

 

2. Decentralisatie-uitkeringen Sociaal Domein 

Het Rijk wil stapsgewijs de huidige decentralisatie-uitkeringen van het Sociaal Domein opnemen in de algemene 

uitkering. Deze integratie is op dit moment nog niet op het gemeentelijke niveau uitgewerkt. Deze overgang zal 

herverdeeleffecten tussen gemeenten veroorzaken. Naar verwachting wordt in de Meicirculaire 2018 het financiële 

meerjarenbeeld verder ingevuld. Nadat deze integratie van de middelen van het Sociaal Domein in de algemene 

uitkering duidelijker is betrekken wij deze bij de Programmabegroting 2019. 

 
+ = voordeel, - = nadeel 

 

Toename gebruik WMO  

Op basis van de door het Rijk verstrekte gegevens ontvangen wij ter compensatie van het toegenomen gebruik 

van de WMO (met name huishoudelijke hulp) een bijdragen van € 228.661. Deze bijdrage zetten wij in ter dekking 

van de gestegen kosten van het toegenomen gebruik. 

 

Vervanging van eigen bijdrage door abonnement WMO  

Vanaf 2019 wordt de eigen bijdrage voor de WMO omgezet naar een abonnement met een vastgestelde prijs per 4 

weken. Wij verwachten hiervoor een compensatie van € 444.000. In de begroting 2018 is structureel aan eigen 

bijdrage van € 800.000 geraamd. Op dit moment is het nog onduidelijk of deze omzetting een ‘aanzuigende 

werking’ heeft op het aantal WMO-gebruikers. Wij verwachten de uitkomsten van het bestuurlijk overleg tussen Rijk 

en de VNG in de Meicirculaire. 
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Kanttekeningen 
Uit deze circulaire blijkt een overwegend positief financieel beeld. Uit de toelichting blijkt dat in de circulaire 

informatie is opgenomen die nog niet is uitgewerkt. Daarnaast zien wij bij de eerste prognoses van de Kadernota 

2018 nog bijstellingen die hieronder zijn opgenomen. 

 
+ = voordeel, - = nadeel 

 

*) Zie de onderstaande toelichting die is opgenomen onder het kopje Accresbijstelling Btw-Compensatiefonds. 

Kadernota 2018 

In de Kadernota 2018 actualiseren wij het financiële meerjarenbeeld. De concept Kadernota 2018 sluit nu met een 

financieel tekort in 2019 van € 672.953 en in 2020 van € 7.921. Het meerjarenperspectief van de Kadernota 2018 

is vanaf 2020 structureel sluitend. Na de verdere besluitvorming over het IBP zal moeten worden beoordeeld in 

hoeverre de in de Kadernota 2018 opgenomen beleidsontwikkelingen matchen met de beschikbare financiële 

middelen. Wij nemen dit mee bij de opstelling van het meerjarenbeeld van de Programmabegroting 2019. 

 

Accresbijstelling Btw-Compensatiefonds 

Vanaf 2015 is de omvang van het Btw-Compensatiefonds voorzien van een plafond. Het resterende saldo, zowel 

positief als negatief, wordt verrekend met het Gemeentefonds. In de huidige circulaire worden de gemeentelijke 

uitgaven vanaf 2018 constant verondersteld. Dit is, gelet op bijvoorbeeld het IBP, een niet realistische 

veronderstelling. Van het Rijk wordt bij de Meicirculaire 2018 en de Septembercirculaire 2018 een nauwkeurigere 

accresberekening verwacht.  

We kunnen op dit moment hierop nog niet vooruitlopen, maar houden wel rekening met een mogelijke daling van 

de algemene uitkering van Stichtse Vecht van ongeveer € 1,1 miljoen in 2019 tot 1,5 miljoen in 2021.  

 

Overige kanttekeningen 

Deze circulaire 2018 geeft ons een eerste blik in de financiële consequenties van het IBP. Op diverse onderdelen 

dient nog besluitvorming plaats te vinden en de uitkomsten hiervan verwachten wij  in de volgende circulaires. 

Daarnaast zal door de verdere integratie van het Sociaal Domein en de actualisatie van de verdeelmaatstaven de 

algemene uitkering van Stichtse Vecht wijzigen. Dit betrekken wij bij de opstelling van de Programmabegroting 

2019. 

 

Bij de Meicirculaire 2018 actualiseren wij onder andere de ramingen van de belastingcapaciteit en het 

woningbouwprogramma voor de komende jaren. De uitkomsten van deze jaarlijkse actualiseringsronde nemen wij 

mee in de Meicirculaire 2018.  

 

Tevens zal de aangekondigde objectivering van de BUIG (Bijstand) en de uitkomsten van het onderzoek naar de 

integratie van de decentralisatie-uitkering Jeugd (Sociaal Domein) de algemene uitkering nog beïnvloeden. Wij 

zullen deze financiële consequenties meenemen bij de opstelling van de Programmabegroting 2019. 
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