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Onderwerp: Septembercirculaire gemeentefonds 2017  
Portefeuillehouder: Wethouder Bulten  
Datum: 10 oktober 2017  

 

 
Kennis te nemen van 
de uitkomsten van de Septembercirculaire 2017 gemeentefonds. 
 
Context 
De Septembercirculaire gemeentefonds 2017 is het tweede moment in het jaar dat 
gemeenten worden geïnformeerd over ontwikkelingen van de algemene uitkering, de 
integratie-uitkering sociaal domein en een aantal specifieke decentralisatie- en integratie-
uitkeringen. Met deze raadsmededeling brengen wij u op de hoogte van de uitkomsten 
van de circulaire voor gemeente Doetinchem. 
 
Kernboodschap 
De Septembercirculaire betekent het volgende voor onze uitkering uit het 
gemeentefonds: 
 

 
De oorzaak ligt met name in de bijstelling van de ramingen van rijksuitgaven in alle jaren. 
Gaan de rijksuitgaven omhoog, dan ook de uitkering uit het gemeentefonds. En 
andersom. 
 
In bijlage 1 is een geactualiseerd financieel meerjarenperspectief opgenomen. Dit is het 
perspectief van pagina 72 van de Begroting 2018 gecorrigeerd met de algemene mutaties 
uit de circulaire. Ook is de prognose van de algemene reserve van pagina 74 van de 
begroting in bijlage I geactualiseerd. De weerstandsratio komt met deze vernieuwde 
prognose 0,01 tot 0,02 lager uit. 
 
In de Septembercirculaire 2017 meldt het rijk ook mutaties op specifieke taken. Deze staan 
in onderstaande tabel. Conform uw besluit bij de Bestuurlijke monitor 2017 zullen wij 
onze begroting 2017 hierop wijzigen. Per saldo is het effect voor onze begroting € 0. 
 

 
 
  

Financiële gevolgen septembercirculaire 2017 2017 2018 2019 2020 2021

ten opzichte van de meicirculaire 2017 -412 200 9 -28 -66

bedragen x € 1.000

Tabel taakmutaties septembercirculaire 2017 tov meicirculaire 2017

bedragen x € 1.000

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021

integratie-uitkering sociaal domein

1 Wmo lokaal -19 -134 -154 -218 -155

2 Wmo beschermd wonen 341 70 76 77 78

3 Jeugdzorg -8 -91 -44 -60 -45

4 Re-integratie 0 0 0 0 -152

5 Wsw 0 0 0 68 67

subtotaal integratie-uitkering sociaal domein 314 -155 -122 -133 -207

6 decentralisatieuitkering MO  en OGGz -7 -7 -7 -7 -7

7 integratieuitkering Wmo HH -7 -7 -7 -7 -8

8 verhoogde instroom asielzoekers 151 0 0 0 0

9 wet innovatie kinderopvang 0 7 6 6 6

totaal 451 -162 -130 -141 -216
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Ten slotte ziet u in onderstaande tabel de totale omvang van onze uitkering uit het 
gemeentefonds na de Septembercirculaire: 
 

 
 
Vervolg 
De gevolgen van de Septembercirculaire voor de algemene middelen in het jaar 2017 
verwerken wij in de jaarrekening 2017. 
Onze begroting 2018 is gebaseerd op de Meicirculaire. Wij passen onze begroting 2018 
zoals gebruikelijk aan op de Septembercirculaire met de Bestuurlijke monitor 2018. 
 
Bijlage 
1. Financieel meerjarenperspectief 2017-2021 en prognose algemene reserve 
 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021

1 Algemene uitkering 58.733 61.514 62.664 63.682 63.574

2 Wmo lokaal 9.236 9.361 9.233 9.211 9.259

3 Wmo beschermd wonen 29.200 29.802 30.486 30.483 30.483

4 Jeugdzorg 14.029 13.724 13.771 13.851 13.941

5 Re-integratie 1.809 1.843 1.929 1.994 2.014

6 Wsw 9.176 8.473 8.015 7.541 7.306

totaal uitkering gemeentefonds 122.183 124.717 126.098 126.762 126.577

bedragen x € 1.000


