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Onderwerp: Septembercirculaire gemeentefonds 2019  
Portefeuillehouder: Wethouder Bulten 
Datum: 15 oktober 2019  

 

 
Kennis te nemen van 
De uitkomsten van de septembercirculaire 2019 gemeentefonds. 
 
Context 
Na de meicirculaire 2019 is de septembercirculaire 2019 de tweede circulaire over het 
gemeentefonds die dit jaar is ontvangen. De meicirculaire gaf de vertaling van de 
voorjaarsnota van de rijksoverheid en stond in het teken van lagere inkomsten voor de 
gemeenten. De septembercirculaire geeft een doorvertaling van de miljoenennota van de 
rijksoverheid naar het gemeentefonds. Behalve voor het jaar 2019 is de uitkomst van deze 
circulaire voor het gemeentefonds voordeliger ten opzichte van de meicirculaire. 
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: 
 

 
 
Het resultaat voor 2019 van € 181.000 negatief verwerken wij in de jaarrekening 2019. 
Het accres 2019 is lager als gevolg van onderbesteding door de rijksoverheid op de 
taakvelden infrastructuur en defensie. Dit wordt doorgeschoven naar de komende jaren 
waardoor het accres vanaf 2020 weer hoger is. 
De ramingen laten voor alle jaren vanaf 2020 een aanzienlijke plus zien ten opzichte van 
de meicirculaire 2019. Per onderdeel is de toelichting als volgt: 
 

1. Accres: 
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Dit wordt ook wel de 
“normeringssystematiek”, samen de trap op samen de trap af, genoemd.  
Sinds de meicirculaire 2019 hebben zich een aantal zaken voorgedaan in de 
accresontwikkeling. De neerwaartse bijstelling voor 2019 komt vooral doordat het 
Rijk dit jaar naar verwachting minder uitgeeft dan geraamd. De belangrijkste 
oorzaken hiervan zijn dat sinds de Voorjaarsnota er besloten is tot aanpassingen in 
het investeringsritme van het Ministerie van I&W en Defensie en in het sluiten van 
het Pensioenakkoord. Deze aanpassingen leiden tot een daling van het accres in 
2019, maar tot een stijging in de daaropvolgende jaren.  
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Het woningmarktpakket waartoe in de Miljoenennota besloten is, leidt tot een 
opwaartse bijstelling van het accres vanaf 2020. 
 

2. Ontwikkeling 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 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 nu positief uit.  
 

3. Plafond BTW-Compensatiefonds (BCF): 
Het rijk dekt de kosten van het BCF uit het Gemeentefonds. Daarvoor worden de 
begrote uitgaven BCF onttrokken aan de Algemene uitkering. Dat is het plafond 
dat beschikbaar is voor het BCF. Het verschil tussen de werkelijke uitgaven in het 
BCF en het berekende plafond voegt het rijk alsnog toe of onttrekt dit alsnog aan 
de algemene uitkering.  
Bij de meicirculaire 2019 leidde dit nog tot een aanzienlijk nadeel. In deze 
circulaire is dit voor het uitkeringsjaar 2019 positief bijgesteld. 
 

4. Loon- en prijsontwikkelingen: 
De omvang van de algemene uitkering groeit of daalt ook met de loon- en 
prijsontwikkelingen. Het rijk hanteert hiervoor de prijsontwikkeling van het Bruto 
Binnenlands Product (pBBP). Wij volgen in onze begroting deze systematiek voor 
de loon- en prijsgevoelige budgetten op basis van de meicirculaire 2019 voor de 
jaren 2020 en verder. Bij de samenstelling van de meicirculaire was voor 2020 nog 
gerekend met 1,7% en voor 2022 1,8%. De werkelijke percentages waren 
respectievelijk 1,4% en 1,7%.  
Dit is hier gecorrigeerd. De overige jaren (2019, 2021 en 2023) zijn onveranderd. 
 

5. Hoeveelheidverschillen: 
De verdeelmaatstaven (bijvoorbeeld inwoners, woningen, bijstandsontvangers en 
leerlingen) in de algemene uitkering zijn gebaseerd op de meest actuele gegevens 
van het CBS, het ministerie van BZK en informatie van onze gemeente. Dit heeft 
geleid tot een bijstelling van onze algemene uitkering. Bij de meicirculaire 2019 
waren onder meer nieuwe verdeelmaatstaven toegevoegd als gevolg van de 
overgang van een deel van de integratie uitkering sociaal domein naar de 
algemene uitkering uit het gemeentefonds. De aantallen waren gebaseerd op de 
rekentabellen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij 
deze septembercirculaire zijn deze aantallen geactualiseerd. 
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6. Opbrengst OZB: 

Voor de raming van de ozb-opbrengst en overige belastingen en legestarieven 
geldt ons huidige beleidsuitgangspunt 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. Bij de meicirculaire was nog uitgegaan van een indexering 
in 2020 met 1,7%. Dit moet zijn 1,4% (zie ook de toelichting bij punt 4 loon- en 
prijsontwikkelingen). 

 
In de septembercirculaire 2019 meldt het rijk ook een aantal mutaties op specifieke 
activiteiten. Deze leiden tot bijstelling in de algemene uitkering voor de gemeente 
Doetinchem. Het beleidsuitgangspunt van onze gemeente is dat de mutaties op deze 
specifieke activiteiten één op één worden door vertaald naar de budgetten voor deze 
activiteit. Daarom zijn de gevolgen voor het financieel resultaat van onze begroting per 
saldo 0. 
In onderstaande tabel worden de mutaties op specifieke activiteiten weergegeven. De 
grote afwijkingen worden toegelicht. 
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1. Wmo beschermd wonen: 

In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit 
leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. 
Het kabinet stelt financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van de 
ambities uit het hoofdlijnenakkoord. Daarnaast is de volumegroei 2020 voor 
beschermd wonen toegekend.  
Rijk en gemeenten zijn overeengekomen in tien jaar tijd tot een objectief 
verdeelmodel en algehele doordecentralisatie van beschermd wonen te komen. 
Dat betekent dat gemeenten in die periode geleidelijk overstappen van de huidige 
historische verdeling over centrumgemeenten naar een volledig objectieve 
verdeling over alle gemeenten. Het ingroeipad begint in 2021, waarbij de 
middelen in 2021 100% historisch worden verdeeld. In 2022 wordt een deel van de 
middelen voor het eerst objectief verdeeld. De centrumgemeenten blijven 
verantwoordelijk voor bestaande cliënten. De nieuwe cliënten vallen vanaf 2022 
onder de verantwoordelijkheid van alle gemeenten. 
Wat de consequenties van het nieuwe verdeelmodel en de ingroeiregeling zijn zal 
in de komende circulaires duidelijk worden. 

 
6. Regio Energie Strategieën: 

Zoals vermeld in het Klimaatakkoord (28 juni 2019) stelt het Rijk voor een periode 
van drie jaar middelen beschikbaar voor de ondersteuning van het proces van de 
Regionale Energie Strategieën (RES) in de regio. Het is de bedoeling dat de regio’s 
deze middelen doelgericht inzetten voor de definiëring van hun Regionale 
Energiestrategie. De besluitvorming over de besteding van de middelen vindt in de 
regio plaats. 
Deze gelden zullen worden doorbetaald aan de Regio Achterhoek. De Regio 
Achterhoek zal aan de regiogemeenten moeten rapporteren over de besteding 
van de gelden. 
 

7. Regiodeal Achterhoek: 
In deze circulaire is de eerste tranche opgenomen voor de  Regio Deal Achterhoek 
€ 13.150.000. Totaal heeft het kabinet maximaal € 20 miljoen gereserveerd voor 
deze Regio Deal. De Regio draagt zelf ook € 20 miljoen bij. Daarmee is € 40 
miljoen beschikbaar. De uitdaging in de Achterhoek ligt in het aantrekken van 
arbeidskrachten van buiten de regio en ervoor te zorgen dat jonge Achterhoekers 
er willen blijven wonen en werken. Ook wordt gewerkt aan een goede 
bereikbaarheid van bedrijven en voorzieningen en kringlooplandbouw. Daarbij 
investeert de regio in het woningaanbod en in het buitengebied, bijvoorbeeld 
door leegstaand agrarisch vastgoed aan te pakken en criminaliteit te bestrijden. 
Het verbeteren van de leef- en woonomgeving draagt zo bij aan het aantrekkelijk 
houden van de regio. Op deze manier blijft de regio toekomstbestendig. 
Ook deze gelden zullen worden doorbetaald aan de Regio Achterhoek. De Regio 
Achterhoek zal aan de regiogemeenten moeten rapporteren over de besteding 
van de gelden. 
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19. Aanpak laaggeletterdheid: 
Gemeenten gaan, in regionaal verband op het niveau van de 35 
arbeidsmarktregio's, aan de slag met een eigen ambitieus (meerjaren)programma 
om laaggeletterden te bereiken en van passend aanbod te voorzien. Hierbij is 
extra oog voor de doelgroep met Nederlands als moedertaal (NT1). Daarnaast 
investeren gemeenten in de kwaliteit van het cursusaanbod, onder andere via 
monitoring en evaluatie van het bereik en het resultaat van hun aanpak. Ter 
ondersteuning van de regierol van gemeenten stelt het Rijk in periode 2020 - 2024 
aanvullende middelen beschikbaar. 

 
Wij zullen de begroting 2019 op deze taakmutaties wijzigen zodat deze kunnen 
betrokken bij de analyse van de jaarrekening 2019. 
 
Kanttekeningen 

1. Conform de gebruikelijke systematiek is in de begroting de meicirculaire het 
uitgangspunt en betrekken we de uitkomsten van de septembercirculaire niet bij 
de samenstelling van de begroting. Dit is ook aangegeven in het raadsvoorstel 
voor de keuzerichtingen bezuinigingen 2019-2023. 
Ten tijde van het samenstellen van de begroting is de septembercirculaire nog niet 
ontvangen, waardoor deze ook niet in de begroting verwerkt kan worden. 
 

2. Ook de schommelingen de laatste tijd in het gemeentefonds (de ene keer 
voordelig en de andere keer weer nadelig) geven niet echt houvast. De 
normeringssystematiek (samen de trap op samen de trap af) staat inmiddels dan 
ook ter discussie. In 2018 zijn er weliswaar, in overeenstemming tussen het kabinet 
en vertegenwoordigers van de medeoverheden, wijzigingen doorgevoerd in de 
normeringsystematiek, mede ten behoeve van de stabiliteit. Desondanks 
ondervinden gemeenten gedurende een lopend begrotingsjaar nog steeds 
inkomstenschommelingen als gevolg van bijvoorbeeld onderbesteding bij het Rijk. 
Dit zorgt ervoor dat gemeenten nog na het opstellen van hun begroting worden 
geconfronteerd met bijstellingen. Aankomende periode wordt de 
normeringssystematiek opnieuw geëvalueerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de 
beoogde stabiliteit van de systematiek. Op basis van de evaluatie worden 
varianten uitgewerkt voor de normering van de fondsen vanaf 2022. 

 
Financiën 
De omvang van de gemeentefondsuitkering is op basis van de septembercirculaire 2019: 

 
 
Vervolg 
De gevolgen van deze circulaire voor 2019 verwerken wij in de jaarrekening 2019. Voor 
2020 tot en met 2023 komen deze terug in de Bestuurlijke monitor 2020 en de Kadernota 
2021. 
 
Bijlage 
Septembercirculaire 2019. 
 


