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Eind mei heeft u de Kadernota 2020 ontvangen. Net als bij veel andere gemeenten, laat deze voor 
Stichtse Vecht een moeilijk financieel beeld zien dat is ingegeven door het tekort in het sociaal 
domein. Na de brief van de minister aan de Tweede Kamer dat er meer financiële ruimte komt voor 
gemeenten op het gebied van jeugdzorg en ggz, was het wachten op de meicirculaire van het Rijk. 
Deze hebben wij vorige week mogen ontvangen. Voor Stichtse Vecht betekent dit incidenteel extra 
gelden voor Jeugdzorg: in 2019 € 1.066.000 en in 2020 en 2021 € 806.000 en € 809.000. Echter daar 
staat tegenover dat de acres ontwikkeling van de algemene uitkering van het Rijk drastisch wordt 
verlaagd de aankomende jaren. In 2019 is de verlaging € 642.000 oplopend tot een verlaging in 2023 
van € 1.653.000.  

Wethouder Jeroen Willem Klomps: “Net als andere gemeenten, moeten wij de algemene reserve 
aanspreken voor  het sociaal domein. Het is weliswaar goed om te zien dat het Rijk extra geld voor 
jeugdzorg vrijmaakt, maar het meerjarenperspectief geeft alsnog een somber beeld. Door de dalende 
rijksbijdragen wordt namelijk ook de algemene uitkering naar beneden bijgesteld.. We moeten 
daardoor de komende jaren nog meer focus aanbrengen en keuzes maken welke ambities we 
verwezenlijken en welke taken we niet meer kunnen uitoefenen”.

In het raadsvoorstel wordt inhoudelijk ingegaan op de ontwikkelingen in de meicirculaire. Het college 
stelt voor om het netto voordeel van 2019 € 1.016.854 te verrekenen, conform  de gebruikelijke 
beleidslijn, met de stelpost “Achteruitgang algemene uitkering’. Deze gelden kunnen bij de 
jaarrekening 2019 ingezet worden om de nu verwachte tekorten op het sociaal domein en afval in 
2019 deels op te vangen. U wordt daar verder over geïnformeerd bij de Bestuursrapportage 2019 na 
het zomerreces.

In onderstaande tabel kunt u lezen wat het nettoresultaat is van de meicirculaire.



Algemene uitkering 2019 2020 2021 2022 2023

1. Actualisatie maatstaven en uitkeringsfactor (o.a. WOZ) -642.000 -725.000 -1.125.000 -1.556.000 -1.653.000

2. Loon en prijsbijstellingen 676.000 697.000 718.000 736.000 756.000

3. Jeugdhulp 1.066.000 806.000 809.000

4. Omgevingswet landelijk systeem -60.000 -63.000 -65.000 -66.000 -68.000

5. Waterschapsverkiezingen 46.000

6. Voogdij/Participatie -23.546 -199.288 -262.238 -278.344 -267.648

7. Verhoging leeftijdsgrens gezinshuizen 6.000 16.000 21.000 25.000 30.000

8. Bijdrage DigiD, GDI -19.000

9. Bijdrage landelijke vreemdelingenvoorzieningen -26.000 -19.000 -17.000

10. Invoering WVGGZ 62.000 64.000 67.000 69.000

11. Maatschappelijke begeleiding 173.000

12. Verhoging taalniveau statushouders 75.000 75.000
13. Suppletie-uitkering bommenregeling 270.000

14. Bonus beschut werken 25.000

15. Armoede bestrijding kinderen -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

16. Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd -38.000

Mutatie onderdeel algemene uitkering 1.566.454 601.712 132.762 -1.082.344 -1.143.648

Verklaring naar netto voor-/nadeel algemene uitkering

10. Invoering WVGGZ -62.000 -64.000 -67.000 -69.000

11. Correctie Maatschappelijke begeleiding 2017/2018 -204.600

12. Verhoging taalniveau statushouders -75.000 -75.000

13. Inzet suppletie-uitkering bommenregeling -270.000

15. Armoede bestrijding kinderen 10.000 10.000 10.000 10.000

16. Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd 38.000

Netto voor-/nadeel algemene uitkering 1.016.854 512.712 78.762 -1.139.344 -1.202.648


