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Onderwerp: meicirculaire gemeentefonds 2014 en  

actueel financieel meerjarenperspectief 2015-2018 

Portefeuillehouder: wethouder Bulten 

Datum: 01 juli 2014 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

In deze mededeling informeren we u over drie onderwerpen: 

1. De meicirculaire 2014 over het Gemeentefonds;  

2. Het actuele financieel meerjarenperspectief; 

3. De planning van de raadsbehandeling begroting 2015. 

 

 

1. De meicirculaire 2014 over het Gemeentefonds 

 

De meicirculaire 2014 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds is binnengekomen.  

Deze circulaire werd vooraf aangemerkt als één van de belangrijkste van de afgelopen 

decennia. Dat komt vooral door de instelling van het sociaal deelfonds als gevolg van de 3D-

operatie. Daarnaast natuurlijk ook door het groot onderhoud van de verdeelsystematiek 

binnen het gemeentefonds. 

 

Wat betekent  het Sociaal deelfonds voor de drie decentralisaties voor gD? 

Het ons toekomend budget voor de jeugdzorg is wat hoger dan waar rekening mee was 

gehouden. Het budget  voor de nieuwe taken Awbz op lokaal gebied ongeveer als verwacht. 

Voor de taken als centrumgemeente Awbz (beschermd wonen) krijgen we behoorlijk meer. 

De financiële middelen  voor de decentralisatie van het Participatiebudget (oud Wsw,  

re-integratiemiddelen WWB en nieuwe doelgroep participatie)  zijn nog niet genoemd in de 

meicirculaire. Op 17 juni heeft staatssecretaris Klijnsma deze inmiddels  openbaar gemaakt. De 

gevolgen hiervan zijn al wel in deze mededeling betrokken. De omvang van het nieuwe 

Participatiebudget is ongeveer als verwacht. 

Wat één en ander voor onze gemeente  zal gaan betekenen is nog niet duidelijk. In dit advies 

wordt er overigens van uitgegaan dat we het moeten doen met de financiële middelen die we 

voor deze nieuwe taken van de rijksoverheid ontvangen. Dat betekent ook dat we 

beheersmaatregelen moeten nemen om de rijkskortingen op te kunnen vangen. De budgetten 

voor de nieuwe taken voor de Awbz, de jeugdzorg en de Participatiewet zijn voorshands 

overigens bepaald op basis van “historische uitgaven”. Vanaf 2016 is een “zogenaamd objectief 

verdeelmodel” aangekondigd. Dit betekent dat we dan een financieel voor- of nadeel gemeente 

zullen worden. Volgens huidige planning worden de aanwezige gelden in 2018 vervolgens 

overgeheveld naar de reguliere maatstaven van de algemene uitkering. Er is dus sprake van een 

3-trapsmodel: 

1. Uitkeringsjaar 2015 op basis van historische kosten; 

2. Uitkeringsjaar 2016 en 2017 op basis van een “objectief” verdeelmodel; 

3. Volgens huidige planning worden de aanwezige gelden in 2018 overgeheveld naar de 

reguliere maatstaven van de algemene uitkering.  

Per saldo is met betrekking tot de 3 decentralisaties dus nog veel onzeker en brengen de nog 

te bepalen definitieve budgetten de nodige risico’s met  zich mee. 
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Wat betekent het groot onderhoud aan het Gemeentefonds voor gD? 

Het laatste groot onderhoud aan het verdeelstelsel is uitgevoerd in 1997. Het werd voor de 

rijksoverheid daarom tijd dat weer te doen. Er was blijkbaar scheefgroei ontstaan. Ofwel de 

werkelijke kosten aan gemeentelijke taken waren in de loop der tijd anders dan de ijkpunten in 

het gemeentefonds. Helaas leidt dit voor onze gemeente uiteindelijk tot een structureel nadeel 

van circa € 0,5 miljoen. In maart 2014 zijn die voorlopige effecten  bekend gemaakt op basis 

van het kostenniveau 2010. In deze circulaire is het kostenniveau geactualiseerd naar 2013.  

De tweede tranche van het groot onderhoud vindt plaats met ingang van uitkeringsjaar 2016 

wanneer de laatste drie clusters (Werk en Inkomen, Volkshuisvesting, Brandweer) worden 

geherijkt. Ook dit kan weer tot herverdeeleffecten leiden. 

 

 

Wat zijn de financiële uitkomsten van de meicirculaire? 

Per saldo leidt de uitkomst van deze meicirculaire voor alle uitkeringsjaren overigens tot een 

voordelig financieel resultaat. 

 

 
 

Dit is het resultaat van voornamelijk een bijstelling in het accres (samen de trap op, samen de 

trap af), actualisering basisgegevens (onder meer WOZ-waarde, bijstandsontvangers en 

leerlingen) voor de verdeling van het gemeentefonds, loon- en prijsontwikkeling (Bbp) en 

eerdergenoemd groot onderhoud gemeentefonds. 

 

De totale omvang van het gemeentefonds komt uit op: 

 

 
 

Onderdeel hiervan is het sociaal deelfonds. 

 

 
Opmerking: de bedragen in deze tabel zijn uit de meicirculaire 2014. De bedragen in het 

beleidsplan DDK3 wijken voor het Participatiebudget enigszins af. Dit is het gevolg van nieuwe 

informatie die na de meicirculaire 2014 beschikbaar is gekomen. 

 

Wat is de Indexering voor tarieven belastingen en legestarieven? 

Voor de raming van de ozb opbrengst  en overige belastingen en legestarieven, conform ons 

huidige beleidsuitgangspunt, geldt dat de tarieven worden aangepast met het inflatiepercentage 

(pBBP) van de algemene uitkering. Daarmee realiseren we dat de inkomsten van de gemeente 

compensatie bieden voor de stijging van onze uitgaven door inflatie.  

Voor 2015 betekent dit als uitgangspunt een indexering van 1,25%. 
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2. Financieel meerjarenperspectief 2015-2018 

 

In de programmabegroting 2014 is het financieel meerjarenperspectief 2014-2017 getoond. De 

raad heeft de jaarschijf 2014 vastgesteld. In de jaarschijven 2015-2017 had het college 

bezuinigingsrichtingen opgenomen om deze structureel sluitend te krijgen. U hebt toen bepaald 

dat u een kerntakendiscussie wilde om tot een structureel sluitende meerjarenbegroting te 

komen. Daarom wordt het meerjarenperspectief nu getoond zonder de bezuinigingsrichtingen. 

Dat leidt tot een structureel gat in de begroting dat oploopt tot € 3 miljoen in 2017.  

 

Daarnaast zijn er verschillende ontwikkelingen met invloed op het financieel perspectief en de 

algemene reserve, zoals: 

 De september- en decembercirculaire 2013 voor het Gemeentefonds, 

 De meicirculaire 2014 voor het Gemeentefonds, 

 De jaarstukken 2013, 

 De Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) 2014, 

 De financiële monitor 2014, 

 Risico’s van het Parkeerbedrijf en de leges omgevingsvergunningen, 

 

De september- en decembercirculaire 2013 wordt toegelicht bij de algemene uitkering in de 

financiële monitor 2014. Over de meicirculaire 2014 leest u in deze raadsmededeling. De 

ontwikkelingen in de algemene uitkering zijn onbeïnvloedbaar voor de gemeente.  

De jaarstukken 2013, het MPG 2014 en de financiële monitor 2014 stelt u vast in de 

raadsvergadering van juli.  

 

Tenslotte houden we nu al rekening met de risico’s bij het parkeerbedrijf en de 

omgevingsvergunningen. Hierover berichtten we u al in de jaarstukken 2013. Deze risico’s 

hebben we voor de zekerheid al vertaald in het meerjarenperspectief. Bij het vaststellen de van 

begroting 2015 en in de kerntakendiscussie besluit u uiteindelijk over de invloed van de risico’s 

in het financieel meerjarenperspectief. 

 

Op dit moment vindt in de gemeentelijke organisatie een inventarisatie plaats van 

onvermijdbare en onuitstelbare ontwikkelingen. De financiële gevolgen ervan kunnen in juli aan 

de raad worden meegedeeld. De raad besluit erover in de begroting 2015. 

 

Als we alle genoemde ontwikkelingen in het financieel meerjarenperspectief 2015-2018 

vertalen, leidt dat tot het volgende overzicht: 
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Conclusie bij het actuele financieel meerjarenperspectief: 

Het structureel tekort in de begroting 2015 bedraagt bijna € 1 miljoen. Dit tekort loopt op tot 

circa € 5 miljoen in 2018. Zoals eerder aan u is meegedeeld, komen wij in de begroting  2015 

met financieel-technische maatregelen om 2015 structureel sluitend te krijgen. Hierover besluit 

u bij het vaststellen van de begroting 2015. Het structurele tekort in de jaarschijven vanaf 2016 

wordt betrokken bij de kerntakendiscussie die u gaat voeren. 

 

Na het verwerken van alle ontwikkelingen bedraagt het saldo van de algemene reserve per  

1-1-2015 circa € 20 miljoen. Dit saldo daalt in de komende jaren omdat er vooralsnog nadelige 

totaalsaldi voor de begroting in de komende jaren zijn geraamd. 

 

 

 

3. Wat is de planning voor de behandeling van de begroting? 

 

In uw vergadering van 27 februari hebt u de planning van de p&c cyclus 2014 vastgesteld. 

Voor de raadsbehandeling van de begroting 2015 hebt u toen de volgende data vastgesteld: 

 

9 oktober Inloopsessie voor de raad voor technische informatie van ambtenaren over 

de begroting 2015. 

16 oktober  Beeldvormende raad begroting 2015 

30 oktober  Meningvormende raad begroting 2015 

6 november Besluitvormende raad begroting 2015 

 


