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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Kennis te nemen van de Decembercirculaire 2017 van het Gemeentefonds; 
2. De algemene uitkering van al afgesloten begrotingsjaren verwerken in de 

Programmajaarrekening 2017; 
3. De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2018 en volgende jaren via de  

9e  begrotingswijziging 2018 opnemen in de Programmabegroting 2018 en het meerjarenbeeld 
betrekken bij de opstelling van de Voorjaarsnota 2018; 

4. De 9e begrotingswijziging 2018 vast te stellen; 
5. Kennis te nemen van het niet wijzigingen van de decentralisatie-uitkeringen Sociaal Domein en  
6. Kennis te nemen van het niet wijzigen van de integratie-uitkering Wmo-2007. 
 
 
Samenvatting 
 
 
De Decembercirculaire 2017 van het Gemeentefonds geeft inzicht in de laatste verwachtingen van de 
Algemene uitkering, decentralisatie-uitkeringen en integratie-uitkeringen. Conform de gebruikelijke 
werkwijze bij de Decembercirculaire worden de mutaties van deze circulaire voor de afgesloten 
begrotingsjaren opgenomen in de Programmajaarrekening 2017. De bijstelling van het actieve 
begrotingsjaar 2018 verloopt via de 9e begrotingswijziging voor 2018. Hierbij betrekken wij ook de 
stelpost Achteruitgang Algemene uitkering. De mutaties in decentralisatie-uitkeringen en integratie-
uitkeringen verrekenen wij met de desbetreffende budgetten. Bij de opstelling van de Voorjaarsnota 
2018 betrekken wij het bijgestelde meerjarenbeeld. 
 
 
Bijlagen 
1. Raadsbesluit 
2. Decembercirculaire Gemeentefonds 2017 
3. 9e Begrotingswijziging van Programmabegroting 2018 

Raadsvoorstel 
 
 
Onderwerp 
Gemeentefonds Decembercirculaire 2017 
 
Begrotingswijziging 
Nr. 9 - 2018 
 
Datum raadsvergadering 
29 mei 2018 
 
Datum commissievergadering 
15 mei 2018 

 

Commissie 
Bestuur en Financiën 
 
Portefeuillehouder 
E.R.M. Balemans 
 
Organisatie onderdeel 
Team Financiën 
 
E-mail opsteller 
gijsbert.heij@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346 25 45 61 
 
Registratie nummer 
Z/18/130786-VB/18/09406 

mailto:gijsbert.heij@stichtsevecht.nl
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Inleiding 
Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben wij de 
Decembercirculaire 2017 van het Gemeentefonds ontvangen. In dit voorstel gaan wij in op de 
hoofdlijn van de circulaire. Deze circulaire is zoals gebruikelijk beleidsarm. Vanaf 2018 zijn de 
meerjarige financiële mutaties van beperkte omvang. Echter wel bevat deze circulaire een 
aankondiging van het Kabinetsvoornemen om stapsgewijs de financiële middelen van de 
afzonderlijke uitkeringen voor het Sociaal Domein te gaan opnemen in de algemene uitkering. En de 
hiermee verband houdende uitbreiding van de koppeling tussen specifieke rijksuitgaven en de 
omvang van het Gemeentefonds (de accresberekening). De doorrekening van het nieuwe rijksbeleid 
voor de komende jaren en eventuele doorwerkingen van de bezuinigingen op rijksniveau zullen op 
zijn vroegst pas in de Meicirculaire 2018 worden opgenomen.  
 
Argumenten 
 
1. Algemene Uitkering 

De algemene uitkering laat als gevolg van de ontwikkelingen uit de Decembercirculaire 2017 ten 
opzichte van de Septembercirculaire 2017 het volgende beeld zien: 

 

 
+ = voordeel, - = nadeel 
 

Accressen 
De accressen zijn op basis van het huidige Kabinetsbeleid bepaald. De accresbijstelling en de 
actualisatie van de maatstaven (zoals inwoneraantal) heeft voor 2017 tot gevolg dat de 
algemene uitkering stijgt met circa € 165.000. De bijstellingen voor 2015 en 2016 komen in 
totaal uit op een voordeel van circa € 9.000. Gelet op onze gebruikelijke werkwijze nemen wij de 
financiële mutaties van afgesloten begrotingsjaren mee in de eerstvolgende 
Programmajaarrekening, in dit geval die van 2017. De bijstelling voor 2018 vindt plaats via de 
bijgevoegde 9e begrotingswijziging 2018. Wij betrekken het meerjarenperspectief bij de 
Voorjaarsnota 2018.  
 
Bijstelling definities maatstaven 
Bij de verdeling van de algemene uitkering over de gemeenten gebruikt het rijk diverse 
verdeelmaatstaven. Voor een aantal maatstaven (zoals huishoudens met een laaginkomen) is 
de definitie aangepast en daarmee de inhoud en de berekeningswijze. In de circulaire wordt 
aangegeven dat het moment waarop dit wordt ingevoerd nog niet bekend is. De omvang hiervan 
voor Stichtse Vecht is op dit moment nog niet in te schatten.  
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Verhoogde asielinstroom 
De extra middelen voor 2017 hebben met name betrekking op de huisvesting van 
verblijfsvergunninghouders van september en oktober 2017 (€ 150.627). Deze middelen nemen 
wij op in de Programmajaarrekening 2017 binnen het Programma Sociaal Domein, waar deze 
kosten ook zijn gemaakt. Op basis van het geraamde aantal gehuisveste 
verblijfsvergunninghouders nemen wij in de Programmajaarrekening 2017 de nog te verwachten 
extra middelen over de maanden november en december 2017 (circa € 100.000) op.  
 
Tweede Kamerverkiezingen   
De gemeenten ontvangen over 2017 nog een bijdrage in de kosten voor de organisatie van de 
Tweede Kamerverkiezingen. In de Programmajaarrekening 2017 zal deze bijdrage (€ 4.917) 
worden ingezet om de gestegen kosten op het verkiezingsbudget op te vangen.  
 
Bijstelling Combinatiefuncties  
Op basis van de ontvangen gemeentelijke budgetaanvragen heeft het rijk de verdeling van het 
beschikbare budget voor Combinatiefuncties naar beneden bijgesteld. Voor Stichtse Vecht 
betekent dit dat wij structureel € 1.541 minder ontvangen voor dit doel. Vanaf 2018 stellen wij 
het hieraan gekoppelde gemeentelijke budget bij. 

 
2. Decentralisatie-uitkeringen Sociaal Domein 

Het Rijk heeft de financiële middelen voor het Sociaal Domein in deze circulaire niet bijgesteld. 
Wel beschrijft deze circulaire het voornemen van het Rijk om de huidige decentralisatie-
uitkeringen van het Sociaal Domein op te gaan nemen in de algemene uitkering. Bij deze 
overgang zullen gemeenten te maken krijgen met herverdeelverschillen. Het is gebruikelijk dat 
het rijk een aantal jaren de bovenmatige nadeelgemeenten compenseert met het afromen van 
de bovenmatige voordeelgemeenten. Op dit moment kan niet worden berekend wat het 
financiële effect voor de gemeente Stichtse Vecht zal zijn. 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 zullen wij deze 
betrekken bij de Voorjaarsnota 2018.  

 

 
+ = voordeel, - = nadeel 
 
3. Integratie-uitkering WMO 2007 

Voor de invoering van het Sociaal Domein waren er in de algemene uitkering voor de WMO 
2007 al middelen beschikbaar. De verdeling van deze middelen is niet aangepast ten opzichte 
van de ramingen bij de Septembercirculaire 2017. 
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+ = voordeel, - = nadeel 
 
Kanttekeningen 
Zoals in dit raadsvoorstel beschreven is de Decembercirculaire 2017, zoals gebruikelijk, beleidsarm. 
De doorwerking van het nieuwe rijksbeleid kan nog niet worden ingeschat. Wel zal door de verdere 
integratie van het Sociaal Domein en de bijstelling van de verdeelmaatstaven de algemene uitkering 
van Stichtse Vecht wijzigen. Nadat deze integratie van de middelen van het Sociaal Domein in de 
algemene uitkering duidelijker is zullen wij het meerjarenbeeld betrekken bij de opstelling van de 
Voorjaarsnota 2018. 
 
Voor de al afgesloten begrotingsjaren betrekken wij de wijzigingen die volgen uit deze circulaire bij de 
Programmajaarrekening 2017.  
 
 
20 februari 2018 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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