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Onderwerp: Septembercirculaire gemeentefonds 2014 

Portefeuillehouder: Wethouder Bulten 

Datum: 21 oktober 2014 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

In deze mededeling informeren wij u over de septembercirculaire gemeentefonds 2014. 

Deze circulaire geeft een actueel beeld over het gemeentefonds ten opzichte van de 

meicirculaire 2014. De circulaire is gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. 

 

Wat zijn de financiële uitkomsten van de septembercirculaire? 

 

De financiële resultaten als gevolg van de septembercirculaire 2014 zijn:  

 

 
 

Meerjarig is het voordeel met name het gevolg van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. 

De algemene uitkering op rijksniveau wordt berekend op basis van de landelijke ontwikkeling 

van de verdeelmaatstaven zoals aantallen inwoners, leerlingen, woningen, bedrijfsvestigingen, 

uitkeringsgerechtigden, etc. Stijgen landelijk gezien bijvoorbeeld de aantallen inwoners en 

woningen en zouden de bedragen per inwoner en woning niet aangepast worden, dan zou er in 

totaal een grotere algemene uitkering door het rijk uitgekeerd worden dan er beschikbaar is in 

het gemeentefonds. Om dat verschil te overbruggen wordt de uitkeringsfactor aangepast. Dat 

werkt overigens ook omgekeerd zo als de uitkering in basis lager is dan het werkelijk 

beschikbare bedrag in het gemeentefonds. Voor gemeenten die een gelijke trend hebben als de 

landelijke ontwikkeling heeft dit uiteindelijk geen financiële consequenties, voor Doetinchem 

pakt het ditmaal positief uit. 

 

Wij zullen de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2014 verwerken in een technische 

wijziging van de begroting (jaar 2014), de financiële monitor 2015 (jaar 2015) en het 

eerstvolgende financieel meerjarenperspectief (meerjarig). 

 

Wat zijn de gevolgen voor de drie decentralisaties voor de gD? 

 

Het wetsvoorstel voor instelling van het deelfonds sociaal domein wordt ingetrokken. Dat 

heeft tot gevolg dat de bestedingsverplichting komt te vervallen. In de plaats van het deelfonds 

komt een integratie-uitkering. 

Daarnaast zijn voor de decentralisatie van de AWBZ met ingang van het uitkeringsjaar 2016 de 

uitkomsten van de objectieve verdeelmodellen gepubliceerd. 
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De verschillen ten opzichte van het sociaal deelfonds in de meicirculaire 2014 zien er als volgt 

uit. 

 

 
 

Met name de verlaging als gevolg van het objectief verdeelmodel decentralisatie AWBZ 

centrumgemeente (beschermd wonen) valt op en pakt negatief uit voor gemeente 

Doetinchem. Wij (namens regio Achterhoek) hebben hierop gereageerd richting de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierbij hebben wij aangegeven dat wij van mening zijn 

dat geen enkel objectief model passend is, omdat gemeenten bij landelijke toegankelijkheid 

geen grip hebben op de toestroom en dat zich niet laat vatten in de maatstaven zoals nu 

voorgesteld. 

De „objectieve verdeelmodellen‟ liggen ter advisering voor bij de VNG. Tijdens een congres in 

Utrecht op 26 september over o.a. de algemene uitkering heeft een vertegenwoordiger van de 

VNG ook aangegeven dat het objectief model voor de centrumgemeenten niet voldoet. Het 

ligt in de lijn der verwachting dat de VNG over dit model een negatief advies zal uitbrengen. 

Waarschijnlijk zal dan weer worden teruggevallen op de “historische” uitgaven. 

 

In de decembercirculaire 2014 komt meer duidelijkheid over: 

- definitieve besluitvorming objectieve verdeelmodellen decentralisatie AWBZ; 

- een objectief verdeelmodel decentralisatie jeugdzorg; 

- een overgangsregeling. 

Met de overgangsregeling wordt bedoeld dat de voor- en nadeelgemeenten gefaseerd zullen 

gaan toegroeien naar de uitkomsten van de objectieve verdeelmodellen.  

 

 


