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Effecten van de meicirculaire 2018  
In het college van 10 juli is de meicirculaire 2018 behandeld. Deze circulaire leggen wij op 2 oktober aanstaande 

voor aan de raad. In de circulaire zitten mutaties die vanaf 2019 betrokken gaan worden bij de 

Programmabegroting. Daarom informeren wij uw raad over de effecten van deze circulaire van de meicirculaire 

vooruitlopend op de bespreking ervan na de zomerperiode. 
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Effect op Collegewerkplan 

Op het moment dat het coalitieakkoord werd opgesteld, beschikte het college over de door het Rijk aangeleverde 

positieve cijfers uit de maartcirculaire. Op deze positieve cijfers zijn de ambities van het coalitieakkoord afgestemd. 

Helaas heeft, zoals bekend, het Rijk de cijfers in de meicirculaire fors naar beneden bijgesteld. Dit heeft effect op 

het in het coalitieakkoord gepresenteerde financiële beeld, dat wij nader gaan uitwerken in het collegewerkplan. 

Daarnaast gaan wij de gebruikelijke begrotingsbijstelling en autonome ontwikkelingen in de Programmabegroting 

2019 verwerken. Dit leidt tot onderstaand beeld: 

 

 
 

Gelet op bovenstaand beeld is het onvermijdelijk dat het college keuzes gaat maken om in het tekort voor 2019 te 

voorzien. 

 

Sociaal domein 

Verder wordt ook Stichtse Vecht geconfronteerd met oplopende tekorten binnen het sociaal domein. De bijstand 

hebben wij vanaf 2019 meerjarig kunnen repareren, maar de tekorten op Jeugd en WMO niet. Voor 2018 schatten 

wij in dat het tekort oploopt voor Jeugd en WMO naar 1,2 miljoen euro.  

In de meicirculaire heeft het Rijk de gelden voor de WSW eveneens meerjarig verlaagd. Dit heeft effect op de 

businesscase van het op te richten werkbedrijf Stichtse Vecht. Hierover wordt u apart in deze RIB ingelicht. 

 
Bovengenoemde tekorten en effecten kunnen in 2018 nog onttrokken worden uit de risicoreserve Sociaal domein, 

daarna zal de reserve nagenoeg op zijn. Het is onduidelijk of het Rijk in de septembercirculaire extra gelden 

meerjarig binnen het sociaal domein beschikbaar gaat stellen. Hierdoor blijft er een onzekerheid ontstaan voor het 

saldo van de Programmarekening 2019. 

 
 

Financiële update werkbedrijf Stichtse Vecht  
 
Op 5 juni jl. heeft de commissie Sociaal Domein besloten om het voorstel Werkbedrijf Stichtse Vecht als hamerstuk 

door te leiden naar de raad. Tijdens deze commissievergadering zijn de mogelijke consequenties van de 

meicirculaire 2018 voor de Rijksbijdrage Wsw zijdelings aan de orde gekomen. Inmiddels zijn de consequenties 

hiervan bekend. De circulaire pakt meerjarig negatief uit voor de bijdrage Wsw die de gemeente jaarlijks ontvangt. 

Daarmee is de dekking voor de kosten van het Werkbedrijf Stichtse Vecht, binnen de begroting van de gemeente 

Stichtse Vecht, onder druk komen te staan. Het college blijft desondanks achter het voorstel staan en is van 

mening dat deze financiële ontwikkeling los moet worden gezien van het besluit tot oprichting van het Werkbedrijf. 

Het college wil de raad echter zo volledig mogelijk informeren en stuurt daarom deze raadsinformatiebrief.  
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De Rijksbijdrage WSW wordt verlaagd met ca. €305.000 in 2019 tot ca. €375.000 in 2023 ten opzichte van de 

bedragen waar het Rijk in oktober 2017 over heeft gecommuniceerd. De hoogte van de Wsw uitkering aan de 

gemeente wordt bepaald aan de hand van een aantal variabelen: de hoogte van het macrobudget, de kenmerken 

van de populatie Wsw van de gemeente en de sociaal economische kenmerken van de gemeente als geheel. In de 

meicirculaire 2018 wordt het macrobudget naar boven bijgesteld ten opzichte van de cijfers van september 2017. 

Dat betekent dat de daling volledig kan worden verklaard door aanpassingen in het verdeelmodel, die relatief 

negatief voor ons uitpakken. 

 

In het voorstel Werkbedrijf Stichtse Vecht dat op 10 juli as. in de raad wordt behandeld, is een doorkijk naar de 

vermoedelijke financiële resultaten van het Werkbedrijf opgenomen. Uit deze doorkijk blijkt dat de gemeente de 

kosten van de exploitatie volledig kan dekken uit de Rijksbijdrage Wsw. Als basis voor deze doorkijk is de 

Rijksbijdrage Wsw, zoals opgenomen in de septembercirculaire 2017, gebruikt. Bij het opstellen van het financieel 

overzicht waren er geen recentere cijfers beschikbaar. Door deze negatieve bijstelling biedt de Rijksbijdrage Wsw 

op zichzelf niet meer voldoende dekking. Naast de Rijksbijdrage Wsw is er in de begroting ook een jaarlijkse eigen 

bijdrage aan het werkbedrijf opgenomen. Door dit in te zetten kan naar verwachting het dekkingstekort beperkt 

worden tot ca. € 100.000 (gemiddeld) gedurende de komende jaren.  

   

Uit deze ontwikkeling blijkt dat de gemeente per definitie financieel kwetsbaar is als gevolg van de wettelijke taak 

om werkplekken voor mensen met een Wsw indicatie te realiseren en de onzekere middelen die zij daarvoor 

ontvangt. De sturingsmogelijkheden op korte termijn zijn beperkt. Op de langere termijn kan, door te sturen op 

kostenbesparing en het acquireren van renderende opdrachten, de exploitatie van het werkbedrijf worden 

verstevigd. 
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