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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1.  Kennis te nemen van de Septembercirculaire 2018 van het Gemeentefonds; 
2.  De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2018 en volgende jaren via de  

15e begrotingswijziging 2018 opnemen in de Programmabegroting 2018 en via de  
1e begrotingswijziging opnemen in de Programmabegroting 2019; 

3.  De 15e begrotingswijziging 2018 vast te stellen; 
4.  De 1e begrotingswijziging 2019 vast te stellen; 
5.  Kennis te nemen van de wijzigingen van de decentralisatie-uitkeringen Sociaal Domein. 
 
 
Samenvatting 
De Septembercirculaire 2018 van het Gemeentefonds geeft inzicht in de laatste verwachtingen van 
de Algemene uitkering, decentralisatie-uitkeringen en integratie-uitkeringen. Via de  
15e begrotingswijziging 2018 en de 1e begrotingswijziging 2019 actualiseren wij de lopende 
Programmabegrotingen van 2018 en 2019. 
 
 
Bijlagen 
 

1. Raadsbesluit 
2. Septembercirculaire Gemeentefonds 2018 
3. 15e Begrotingswijziging van Programmabegroting 2018 
4. 1e Begrotingswijziging van Programmabegroting 2019 

  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Gemeentefonds Septembercirculaire 2018 
 
Begrotingswijziging 
Nr. 15 – 2018 en Nr. 1 - 2019 
 

  
   

 

 

Commissie 
 
 
Portefeuillehouder 
J.W.E. Klomps 
 
Organisatie onderdeel 
Team Financiën 
 
E-mail opsteller 
gijsbert.heij@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254561 
 
Registratie nummer 
Z/18/146260-VB/18/94069 
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Inleiding 
Op basis van het financiële meerjarenperspectief bij de Meicirculaire 2018 ramen gemeenten in hun 
Programmabegroting 2019 de omvang van hun omvangrijkste inkomstenbron, het Gemeentefonds. 
De Septembercirculaire vormt het eerste reguliere bijstellingsmoment van dit financiële 
meerjarenperspectief. In het raadsvoorstel over de Meicirculaire 2018 informeerden wij u over de 
aangepaste werkwijze van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor 
de koppeling tussen het BTW-Compensatiefonds (hierna BCF) en het Gemeentefonds. De 
Septembercirculaire 2018 bevat hierover nadere informatie. In dit voorstel lichten wij de hoofdlijn van 
de Septembercirculaire 2018 toe. 
 
Het kabinet en de VNG overleggen nog over de afspraken rondom de financiën van het Sociaal 
Domein en het Interbestuurlijk Programma (IBP). Informatie over de uitwerking van deze afspraken 
zal op zijn vroegst worden opgenomen in de Decembercirculaire 2018. Het financiële beeld van het 
lopende begrotingsjaar actualiseren wij via de 15e begrotingswijziging 2018. Wij nemen de 
Septembercirculaire als basis voor de eerste begrotingswijziging op de Programmabegroting 2019 en 
betrekken hierbij het meerjarenperspectief. 
 
Septembercirculaire 2018 
De omvang van het Gemeentefonds is via het accres voor een belangrijk deel gekoppeld aan 
specifieke rijksuitgaven. Het accres wordt in 2018 aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Dit werkt ook 
door in de jaren na 2018. Daarnaast is de omvang van het BCF opnieuw bepaald. De onderstaande 
tabel inzicht in het brutoresultaat voor Stichtse Vecht. Via de onderstaande toelichtingen geven wij u 
op hoofdlijnen inzicht in het nettoresultaat.  
 

 
+ = voordeel, - = nadeel 
 
Argumenten 
 

1. Algemene Uitkering 
 
De algemene uitkering laat als gevolg van de ontwikkelingen uit de Septembercirculaire 2018 ten 
opzichte van de Meicirculaire 2018 het volgende beeld zien: 

 
+ = voordeel, - = nadeel 
*) Zie de toelichting die is opgenomen onder het kopje Raming mutatie plafond BTW 
Compensatiefonds. 

Algemene uitkering 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bruto accres -114.583 -1.194.390 -256.729 -206.745 -365.553 -368.192

1. Actualisatie maatstaven (o.a. WOZ-waarden) -23.842 29.575 392.342 227.044 305.575 784.989
2.Toezicht kwaliteit peuteropvang en voorschoolse opvang 1.585 -3.721 -38.625 -73.440 -72.343
3. Rijksvaccinatieprogramma 126.986 130.021 132.218 134.754

4. Voorlopige raming verrekening BCF met Gemeentefonds -87.696 21.816 192.400 319.534 *)

Mutatie onderdeel algemene uitkering -138.425 -1.163.230 171.181 133.511 191.200 798.742

Verklaring naar netto voor-/nadeel algemene uitkering

1.Mutatie toezicht kwaliteit peuteropvang en voorschoolse 
opvang -1.585 3.721 38.625 73.440 72.343
2. Rijksvaccinatieprogramma -126.986 -130.021 -132.218 -134.754

Netto voor-/nadeel algemene uitkering -138.425 -1.164.815 47.917 42.115 132.422 736.331
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Accresbijstelling  
Op basis van de laatste ramingen van het Centraal Planbureau zijn de rijksuitgaven in 2018 naar 
beneden bijgesteld. Voor Stichtse Vecht betekent dit in 2018 een inkomstendaling van ruim  
€ 600.000. Het nadeel van al afgesloten begrotingsjaren (2017) verrekenen wij op de gebruikelijke 
wijze met stelpost ‘achteruitgang algemene uitkering’ in het lopende begrotingsjaar (2018). 
 
Raming mutatie plafond BTW Compensatiefonds 
Het BCF is gevormd door een verlaging vanuit het Gemeentefonds. Via het BCF compenseren 
gemeenten hun (compensabele) btw. Het Rijk heeft, om de stijging van de compensabele btw te 
beteugelen, een landelijk plafond ingesteld. Indien dit plafond wordt overschreden, dan wordt dit 
gekort op het Gemeentefonds. Indien er onder het plafond nog financiële ruimte overblijft wordt dit 
toegevoegd aan het Gemeentefonds. Doordat gemeenten meer bij het BCF declareren dan verwacht 
bij de Meicirculaire 2018 wordt het plafond naar beneden bijgesteld. Voor Stichtse Vecht betekent dit 
in 2018 een daling van ongeveer € 500.000. Wij verrekenen dit nadeel op de gebruikelijke wijze met 
stelpost ‘achteruitgang algemene uitkering’. 
 
Vanaf de Meicirculaire 2018 raamt het Rijk het BCF-plafond voor de jaren na 2018 niet meer in de 
Meicirculaire maar in de Septembercirculaire. De definitieve afrekening van deze mutatie in 2019 
vindt dan plaats in de Meicirculaire 2020. Hierdoor daalde bij de Meicirculaire 2018 onze algemene 
uitkering over 2019 met ongeveer € 1,4 miljoen. Om toch een evenwichtig financieel meerjarenbeleid 
te voeren namen wij in de Programmabegroting 2019 een raming op voor de ruimte onder het BCF-
plafond die nog niet was opgenomen in Meicirculaire. Op basis van de Septembercirculaire 2017 
raamden wij de ruimte van het BCF-plafond in 2019 op ongeveer € 960.000. Deze werkwijze is 
landelijk besproken tussen Rijk, VNG en de provinciale toezichthouders. De uitkomst hiervan is dat 
het aan de gemeenten wordt overgelaten om een verantwoord financieel beleid te voeren. Dit wordt 
ook onderschreven door onze provinciale toezichthouder.  
 
Het Rijk verwacht dat gemeenten na 2018 meer zullen declareren bij het BCF en stelt het BCF-
plafond naar beneden bij. Op basis van de Septembercirculaire 2018 stellen wij de raming van de 
ruimte onder het BCF-plafond voor Stichtse Vecht in 2019 naar beneden bij met € 87.696. Voor de 
jaren na 2019 verwachten wij, ten opzichte van onze eerdere raming, een positieve bijstelling. 
 
Actualisatie maatstaven 
Zoals gebruikelijk vindt de actualisatie van de verdeelmaatstaven plaats bij de Septembercirculaire. 
Deze actualisatie beïnvloedt de omvang van de algemene uitkering voor Stichtse Vecht zoals in de 
bovenstaande tabel is opgenomen.  
 
Toezicht kwaliteit peuteropvang en voorschoolse opvang 
De GGD-taak voor het toezicht en de handhaving op de kwaliteit van peuterspeelzalen, kinderopvang 
en gastouders is uitgebreid. Dit vloeit voort uit de aanpassingen van landelijke regelgeving. Hiervoor 
ontvangen wij structureel ongeveer € 30.000. Voor de voorschoolse opvang ging het Rijk uit van een 
landelijke doelgroep van 40.000 peuters. Op basis van een tussentijdse evaluatie blijkt de omvang 
van de doelgroep aanzienlijk kleiner te zijn (11.400 peuters). Op basis hiervan is de decentralisatie-
uitkering naar beneden bijgesteld. Hierdoor dalen onze inkomsten met ongeveer € 35.000. Wij 
stemmen de hiervoor bestemde budgetten af op de beschikbare middelen. De VNG en het ministerie 
overleggen nog over het vervolg in de jaren na 2019.  
 
Rijksvaccinatieprogramma  
Vanaf 2019 valt een deel van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma onder de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid. Deze taak wordt uitgevoerd door de GGD en is opgenomen in de 
GGD-begroting 2019. Wij ontvangen hiervoor in 2019 € 126.986 oplopend tot € 134.754 in 2022. Wij 
stemmen de hiervoor bestemde budgetten af op de beschikbare middelen. 
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2. Decentralisatie-uitkeringen Sociaal Domein 
Vanaf 2019 integreert het Rijk in tranches de decentralisatie-uitkeringen van het Sociaal Domein in 
de algemene uitkering.  
 

 
+ = voordeel, - = nadeel 
 
Uitvoeringskosten SVB PGB 
Gemeenten dragen bij in de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), omdat zij op 
basis van de huidige landelijke afspraken een deel van de PGB’s verzorgt. Deze worden in mindering 
gebracht op de bijdragen die wij ontvangen voor de Jeugdhulp en de WMO (oud). In totaal dalen 
onze inkomsten hierdoor met € 104.000. 
 
Bonus beschut werk en Koplopergemeenten cliëntondersteuning 
Het Kabinet zet extra in op onafhankelijke cliëntondersteuning. In overleg met de VNG zijn 14 
‘koplopers’ in de cliëntondersteuning aangewezen die voor hun lokale aanpak extra middelen 
ontvangen. De gemeente Stichtse Vecht ontvangt als één van de koplopers € 200.000 in 2018. De 
resultaten en de geleerde lessen zullen onderling worden gedeeld met andere gemeenten. 
 
Het Rijk stimuleert gemeenten via een financiële bijdrage (bonussen) tot de creatie van nieuwe 
beschutte werkplekken en de instandhouding daarvan. Op basis van de UWV-gegevens is aan 
Stichtse Vecht € 3.000 (1 werkplek) over 2018 toegekend. 
 
Conform de afgesproken werkwijze muteren wij de mutaties van deze decentralisatie-uitkeringen in 
de budgetten van programma 4 het Sociaal Domein.  
 
Kanttekeningen 
Het Kabinet bespreekt met de VNG mogelijke oplossingen voor de tijdens de Algemene 
ledenvergadering van 27 juni 2018 aangenomen moties voor met name de financiën van het Sociaal 
Domein en het Interbestuurlijk Programma. 
 
Interbestuurlijk Programma (IBP) 
Van de in de Maartcirculaire 2018 aangekondigde start van het IBP is tot op heden tussen het Rijk en 
de gemeenten nog weinig geeffectueerd. De verdere besluitvorming voor het IBP tussen Rijk en de 
diverse overheidslagen moet nog plaatsvinden. Wij verwachten de verwerking van deze besluiten in 
de Meicirculaire 2019. In de meerjarenbegroting is geen afzonderlijke raming voor het IBP 
opgenomen. Indien bijdragen nodig zijn dan zal dit vanuit de bestaande budgetten beschikbaar 
moeten worden gesteld.  
 
Overige kanttekeningen 
In de Septembercirculaire 2018 anticipeert het Rijk al op de verlaging van het Gemeentefonds ten 
gunste van een aantal nog in te stellen decentralisatie-uitkeringen. De verlaging van het 
Gemeentefonds is al wel opgenomen maar gegevens over de toedeling aan gemeenten komen 
waarschijnlijk pas in de Decembercirculaire 2018 beschikbaar.  

Sociaal Domein 2017 2018 2019 2020 2021 2022
BRUTO voordeel 266 261.342 -124.001 -20.538 -21.088 -21.582

1. Inzet WMO 2007 -266 -30.118 71.884
2. Inzet WMO 2015
3. Inzet Participatie -28.224 419 521 723 831
4. Inzet Jeugd 51.698 20.017 20.365 20.751

5.Inzet Koplopergemeenten cliëntondersteuning en bonus 
beschut werk -203.000

Netto voor-/nadeel Sociaal Domein 0 0 0 0 0 0
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In de Decembercirculaire 2018 verwachten wij bijvoorbeeld nadere informatie over het 
Transformatiefonds Sociaal Domein voor de Jeugdzorg. 
 
Voor de decentralisatie-uitkering maatschappelijke begeleiding is landelijk een deel van de doelgroep 
ten onrechte niet meegenomen. Op basis van nadere informatie zal het Rijk dit bij de Meicirculaire 
2019 aanpassen. Het Rijk zal in de komende jaren de integratie van het Sociaal Domein in de 
Algemene uitkering verder doorzetten. De loon- en prijsbijstelling verlopen vanaf 2019 via het accres. 
Voor 2019 is deze bijstelling nog niet opgenomen in de Septembercirculaire 2018. Deze bijstellingen 
betrekken wij in het meerjarenbeeld bij de opstelling van de Kadernota 2020. 
 
Tevens zal het financiële meerjarenbeeld worden beïnvloed door de aangekondigde objectivering 
van de BUIG (Bijstand) en de uitkomsten van het onderzoek naar de integratie van de 
decentralisatie-uitkering Jeugd (Sociaal Domein) in de algemene uitkering. De uitkomsten van de 
objectivering van de BUIG en het onderzoek naar de integratie van de decentralisatie-uitkering Jeugd 
zullen worden opgenomen in de komende Gemeentefondscirculaires. Zodra de financiële 
consequenties bekend zijn betrekken wij dit bij de opstelling van de Kadernota. Wij verwachten 
binnenkort de BUIG-beschikking voor de definitieve toekenning 2018 en de voorlopige toekenning 
2019. 
 
 
2 oktober 2018 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
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