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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. Kennis te nemen van de Meicirculaire 2018 van het Gemeentefonds;
2. De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2018 en volgende jaren via de 10e
begrotingswijziging 2018 opnemen in de Programmabegroting 2018 en het meerjarenbeeld
betrekken bij de opstelling van de Programmabegroting 2019;
3. De 10e begrotingswijziging 2018 vast te stellen;
4. Kennis te nemen van de wijzigingen van de decentralisatie-uitkeringen Sociaal Domein en
5. Kennis te nemen van de wijzigen van de integratie-uitkering Wmo-2007.
Samenvatting
De Meicirculaire 2018 van het Gemeentefonds geeft inzicht in de laatste verwachtingen van de
Algemene uitkering, decentralisatie-uitkeringen en integratie-uitkeringen. Vanaf 2019 neemt het Rijk
de integreerbare onderdelen van de decentralisatie-uitkeringen van het Sociaal Domein op in de
Algemene uitkering. Via de 10e begrotingswijziging 2018 actualiseren wij de lopende begroting en
betrekken het bijgestelde meerjarenperspectief bij de opstelling van de Programmabegroting 2019 –
2022.
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Inleiding
De Meicirculaire geeft gemeenten normaliter een goed beeld van het financiële perspectief voor de
komende jaren van de omvangrijkste gemeentelijke inkomstenbron, het Gemeentefonds. De
Septembercirculaire werkt voor het komende begrotingsjaar de laatste ontwikkelingen uit. De
gemeentelijke planning en controlcyclus is dan ook zo ingericht dat de Meicirculaire wordt
meegenomen bij de opstelling van de Kadernota. De Septembercirculaire nemen wij als basis voor
de eerste begrotingswijziging bij de vaststelling van de meerjarenperspectief voor het volgende
begrotingsjaar. De provinciale toezichthouder toetst de gemeentelijke meerjarenbegrotingen op de
wijze waarop zij de ramingen van de algemene uitkering en aanverwante uitkeringen opneemt.
De nu van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontvangen
Meicirculaire 2018 geeft, door een aangepaste werkwijze, hierdoor niet een goed beeld van het
financiële perspectief voor de komende jaren. Op diverse belangrijke onderdelen, zoals die van de
koppeling tussen het BTW-Compensatiefonds en het Gemeentefonds, zal de benodigde informatie
voor een specifiekere verdeling in de Septembercirculaire 2018 worden opgenomen. Gelet op de
door het Rijk aangepaste werkwijze is in dit voorstel de hoofdlijn geschetst van de financiële
consequenties van de Meicirculaire 2018 en is door het hanteren van een aantal aannames het
meerjarenperspectief zo goed mogelijk in beeld gebracht.
Meicirculaire 2018
In tegenstelling tot eerder jaren is er in 2018 ook een Maartcirculaire verschenen. Hierin zijn we voor
het eerst geïnformeerd over financiële omvang van het Interbestuurlijk Programma (IBP) van het
Kabinet. Het positieve meerjarenperspectief dat voortkwam uit de Maartcirculaire 2018 wordt in de
Meicirculaire 2018 naar beneden bijgesteld. Op landelijk niveau wordt nog gesproken over de
invulling van het IBP, de eerste uitwerkingen voor het Gemeentefonds worden verwacht in de
Septembercirculaire 2018. In deze circulaire wordt vanaf 2019 een begin gemaakt met de verdere
integratie van het Sociaal Domein in de algemene uitkering.

+ = voordeel, - = nadeel

Raming mutatie plafond BTW Compensatiefonds
Vanaf de Meicirculaire 2018 hanteert het Rijk een andere werkwijze voor de koppeling tussen het
Gemeentefonds en het BTW Compensatiefonds (hierna BCF). 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
gesteld. 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.
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In de afgelopen jaren is de mutatie van de verrekening tussen het BCF en het Gemeentefonds
steeds meegenomen in de Gemeentefondscirculaires. Vanaf 2019 zal het Rijk nu een andere
werkwijze toepassen. De raming van de verrekening van 2019 wordt nu niet meer in de Meicirculaire
opgenomen, maar in de Septembercirculaire. De definitieve afrekening van deze mutatie in 2019
vindt dan plaats in de Meicirculaire 2020. Vanaf oktober 2019 zal via de voorschotten die gemeenten
ontvangen de voorlopige afrekening voor het eerst worden meegenomen.
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Dit verschaft het Rijk een liquiditeitsvoordeel. De financiële middelen voor de voorlopige afrekening
wordt namelijk door het Ministerie van Financiën pas rond Prinsjesdag vrijgegeven. De nu
doorgevoerde verlaging heeft voor 2019 een omvang van € 506 miljoen landelijk. Door deze nieuwe
werkwijze daalt de algemene uitkering in 2019 van Stichtse Vecht met ongeveer
€ 1,4 miljoen en in 2022 tot € 2,3 miljoen.
Om toch een evenwichtig financieel meerjarenbeleid te voeren nemen wij een raming op in de
begroting voor de ruimte onder het BCF-plafond die nog niet is opgenomen in deze
Gemeentefondscirculaire. 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.
Wij baseren de omvang van de verrekening 2019 op de omvang van het BCF-plafond zoals dit is
opgenomen in de Septembercirculaire 2017 (landelijk € 348 miljoen), dit was voor de verdere
verhoging van het accres vanuit het IBP. Wij vinden het verantwoord, mede gelet op de positieve
verrekeningen vanuit het BCF met het Gemeentefonds, om voor ons meerjarenperspectief
voorzichtigheidshalve voorlopig uit te gaan van de raming van de Septembercirculaire 2017. Hierdoor
wordt de mutatie ten gunste van het Gemeentefonds gesteld op ongeveer 70% van de huidige
verlaging van het Gemeentefonds. Wij rekenen daarmee voor 2019 voor Stichtse Vecht op een
positieve verrekening van ongeveer € 1 miljoen. Op basis van de Septembercirculaire 2018 zullen wij
bepalen of bijstelling noodzakelijk is. In afwachting van een mogelijke landelijke aanvullende
begrotingsrichtlijn hanteren wij de hierboven beschreven voorzichtige inschatting.
Argumenten
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1. Algemene Uitkering
De algemene uitkering laat als gevolg van de ontwikkelingen uit de Meicirculaire 2018 ten opzichte
van de Maartcirculaire 2018 het volgende beeld zien:
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+ = voordeel, - = nadeel
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*) Dit betreft alleen de mutatie vanuit de Meicirculaire 2018. Onder Raming mutatie plafond BTW
Compensatiefonds en de kanttekeningen plaatsen wij deze mutatie in het begrotingsperspectief voor
2019 – 2022. Hieruit blijkt dat het netto nadeel van de Meicirculaire 2018 kan worden beperkt maar
dat extra financiële middelen nodig zijn om een structureel sluitende begroting te presenteren.
**) Zie de toelichting die is opgenomen onder het kopje Raming mutatie plafond BTW
Compensatiefonds.
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Accressen
Via het accres is de omvang van het Gemeentefonds gekoppeld aan de omvang van specifieke
rijksuitgaven. Deze specifieke rijksuitgaven zijn in 2017 lager geweest dan geraamd. Hierdoor daalt
onze algemene uitkering met € 115.624 in 2018 oplopend tot € 1.549.355 in 2022. De huidige
accressen zijn gebaseerd op de loon- en prijsbijstellingen van de huidige CPB-ramingen. Deze
bijstellingen van de lonen en prijzen zullen wij verwerken in het meerjarenperspectief van de
Programmabegroting 2019 - 2022. Deze bijstellingen gelden, vanwege de integratie van het Sociaal
Domein in de algemene uitkering, nu voor het Gemeentefonds als geheel. Het voordeel van al
afgesloten begrotingsjaren (2017) verrekenen wij op de gebruikelijke wijze met stelpost in het
lopende begrotingsjaar (2018).
Zoals gebruikelijk vindt de actualisatie van de verdeelmaatstaven plaats bij de Meicirculaire 2018.
Deze actualisatie heeft de omvang van de algemene uitkering voor Stichtse Vecht beïnvloed. In 2018
resulteert dit in een € 20.000 hogere algemene uitkering en in 2022 in een lagere algemene uitkering
van € 220.000.
Voor het bijstellen van de raming van de algemene uitkering in de begroting 2018 zal de
gemeenteraad een begrotingswijziging worden aangeboden. Hierin wordt ook het perspectief van de
Maartcirculaire 2018 betrokken. De bijstellingen van de ramingen voor de jaren na 2018 zullen wij
betrekken bij het meerjarenperspectief van de Programmabegroting 2019 – 2022.
Maatschappelijke begeleiding
Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van
inburgeringsplichtige asielmigranten. Voor de maanden oktober tot en met december 2017 is in de
Jaarrekening 2017 een vergoeding geraamd van € 69.520 per gehuisveste volwassen
inburgeringsplichtige asielmigrant. Op basis van de Meicirculaire 2018 ontvangen wij nu een
vergoeding van € 4.740. In de komende maanden zal nog worden nagegaan of de te ontvangen
vergoeding niet hoger behoort te zijn. Voorzichtigheidshalve ramen wij nu het verschil af ten laste van
het begrotingssaldo in 2018.
Armoedebestrijding
In 2018 ontvangen wij ongeveer € 65.000 voor schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Voor de
jaren 2019 en 2020 is dit ongeveer € 54.000. De decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding
kinderen wordt vanaf 2019 structureel verlaagd met ongeveer € 11.000. Wij zullen de budgetten
aanpassen op de beschikbare middelen.
Erfgoed en Referendum
Vanuit het landelijke programma Erfgoed en Ruimte ontvangen wij € 30.000 voor het project
‘Cultuurhistorie als onderlegger voor de nieuwe omgevingswet’. Wij ontvangen voor de organisatie
van het op 21 maart gehouden referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
een vergoeding van € 22.500.
Digid en Handelsregister
Op landelijk niveau dragen gemeenten bij aan digitale voorzieningen als Digid. Ook gemeentelijke
internetsites werken, mede gelet op de gewenste beveiliging, met Digid. Gemeenten zijn ook
opgenomen in het Handelsregister dat wordt bijgehouden door het Kadaster. Op landelijk niveau
dragen gemeenten bij in de kosten voor het Handelsregister.
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2. Decentralisatie-uitkeringen Sociaal Domein
Het Rijk beschrijft in deze circulaire de eerste tranche van de integratie van de huidige
decentralisatie-uitkeringen van het Sociaal Domein in de algemene uitkering.
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+ = voordeel, - = nadeel

Mutaties Sociaal Domein 2017
Conform de afgesproken werkwijze muteren wij de mutaties van deze decentralisatie-uitkeringen
voor afgesloten begrotingsjaren in de budgetten van programma 4 het Sociaal Domein van het
lopende begrotingsjaar.
Mutaties Sociaal Domein vanaf 2018
De decentralisatie-uitkeringen van het Sociaal Domein zijn in 2018 bijgesteld op basis van de laatste
gegevens. De decentralisatie-uitkering Participatie daalt structureel, in 2018 met ongeveer € 362.000.
Dit betreft de WSW (voor 2019 met € 303.508) en de stijging van de re-integratie (voor 2019 met
€ 68.597). Voor de Jeugd stijgt de decentralisatie-uitkering met € 296.000 in 2018 en slaat in 2021
om in een nadeel van € 4.649. Conform de door de raad vastgestelde werkwijze verwerken wij de
mutaties van deze decentralisatie-uitkeringen in de budgetten van programma 4 het Sociaal Domein.
Financiële consequenties integratie eerste tranche Sociaal Domein in Algemene uitkering
Het Rijk heeft voor deze eerste tranche van de integratie 26 nieuwe verdeelmaatstaven
geïntroduceerd. Voor veel van deze verdeelmaatstaven beschikken gemeenten niet over de
eenheden die bij deze maatstaven behoren. Dit bijvoorbeeld omdat deze inkomensafhankelijk zijn,
het CBS zal deze op gemeente niveau verkrijgen van bijvoorbeeld de Belastingdienst. Daarom
hebben wij voor de meeste verdeelmaatstaven de ramingen van de eenheden die zijn verstrekt
vanuit het ministerie van BZK overgenomen.
Het uitgangspunt is dat de integratie in de algemene uitkering bij gemeenten geen budgettair effect
veroorzaakt. Indien gemeenten door de integratie toch een nadeel hebben dan compenseert het Rijk
deze. Op basis van de landelijk beschikbare gegevens voor de nieuwe verdeelmaatstaven heeft het
Rijk berekend dat het nadeel van Stichtse Vecht € 14.000 is. Na deze compensatie hebben wij, op
basis van de huidige aantallen en ramingen van Stichtse Vecht, in 2019 een tekort van € 133.000
door de integratie van het Sociaal Domein in de algemene uitkering. Wij verwachten dat dit nadeel bij
de Septembercirculaire 2018 zal worden beperkt.
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Een deel van de bestaande decentralisatie-uitkeringen Sociaal Domein wordt op dit moment nog niet
geïntegreerd in de algemene uitkering. Zo blijft een deel van de decentralisatie-uitkering Participatie
nog als decentralisatie-uitkering bestaan. En van de jeugd blijft het deel voor de ‘Voogdij 18+’ als
integratie uitkering bestaan. Voor Stichtse Vecht is in 2019 het nog als decentralisatie-uitkering
blijvende deel van Participatie € 3,27 miljoen en voor Voogdij 18+ € 1,34 miljoen.
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Kanttekeningen
Uit de Maartcirculaire 2018 kwam een overwegend positief financieel beeld. Wij hebben u in het
voorstel van de Maartcirculaire 2018, onder de kanttekeningen, al gewezen op een mogelijke
ongunstigere bijstelling vanuit het BCF. Zoals hierboven beschreven is in de Meicirculaire 2018 deze
raming inderdaad naar beneden bijgesteld. Op landelijk niveau bespreekt BZK met de VNG en de
provinciale toezichthouders om te bezien of op landelijk niveau een aanvulling op de bestaande
begrotingsrichtlijnen zal worden gepubliceerd.
Zoals beschreven hebben wij na de eerste tranche van de opname van de integratie uitkering voor
het Sociaal Domein een nadeel die niet volledig wordt gecompenseerd. Wij baseren ons op dit
moment op de Meicirculaire 2018. Het is mogelijk dat dit bij de Septembercirculaire 2018 zal worden
bijgesteld. In de onderstaande tabel is het gewijzigde financiële meerjarenperspectief opgenomen na
de beide Gemeentefondscirculaires.

+ = voordeel, - = nadeel

*) Zie de onderstaande toelichting die is opgenomen onder het kopje Interbestuurlijk Programma
(IBP).
Sluitende meerjarenbegroting 2019 - 2022
Zoals uit het negatieve meerjarenperspectief blijkt is er, zonder aanvullende maatregelen, in 2018 en
2019 beperkte ruimte voor nieuw beleid. Na de verdere besluitvorming over het IBP beoordelen in
hoeverre dit matcht met de nu beschikbare financiële middelen. Wij nemen dit mee bij de opstelling
van het meerjarenbeeld van de Programmabegroting 2019. De komende maanden worden benut
voor het onderzoek om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting 2019 – 2022.
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Interbestuurlijk Programma (IBP)
Zoals in dit voorstel beschreven zal de verdere besluitvorming voor het IBP tussen Rijk en de diverse
overheidslagen nog plaatsvinden. De verdere besluitvorming zal naar verwachting worden verwerkt
in de Septembercirculaire 2018. In de meerjarenbegroting is geen afzonderlijke raming voor het IBP
opgenomen. Indien bijdragen nodig zijn dan zal dit vanuit de bestaande budgetten beschikbaar
worden gesteld.
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Knelpuntenvoorziening 2018
Zoals in het voorstel bij de Maartcirculaire 2018 is beschreven is er op landelijk niveau een
incidentele knelpuntenvoorziening gevormd. Tevens is aangegeven dat gelet op de goede sociale
structuur van Stichtse Vecht het de vraag is of wij uit deze knelpuntenvoorziening gelden zullen
ontvangen. Op basis van het verdelingsvoorstel dat de VNG, te bespreken op de jaarvergadering van
juni 2018, worden in 2018 gemeenten incidenteel gecompenseerd die meer dan € 40 per inwoner als
gecumuleerd nadeel hebben in 2016 en 2017 op de nieuw kosten op de WMO en Jeugd die
voortkomen uit de decentralisaties. De nadere besluitvorming van de VNG-jaarvergadering betrekken
wij bij de Bestuursrapportage 2018. Deze uitkering zal worden opgenomen in de Decembercirculaire
2018. Als deze knelpuntvoorziening een structureel karakter krijgt dan nemen wij dit mee in de
meerjarenramingen van de Programmabegroting 2019.
Overige kanttekeningen
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. Deze bijstellingen
betrekken wij het meerjarenbeeld bij de opstelling van de Programmabegroting 2019.
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. Vervolgens zullen wij deze
financiële consequenties meenemen bij de opstelling van de Programmabegroting 2019.
10 juli 2018
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Gemeentesecretaris

