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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Financiële consequenties meicirculaire gemeentefonds 2015 

Steenbergen; 4 juni 2015 

Aan de Raad, 

Pas begin juni is de meicirculaire 2015 verschenen. In deze mededeling wordt u geïnformeerd over de 
belangrijkste ontwikkelingen van de Algemene Uitkering, Integratie-uitkering WMO en de Integratie
uitkering sociaal domein. 

2015 2016 2017 2018 2019 
Algemene Uitkering (AU) 
AU begroting 2015 17.181.147,- 17.493.915,- 17.533.605,- 17.457.633- 17.457.633,-
Bij: Groot onderhoud 
gemeentefonds 2 e fase 158.000,- 285.000,- 413.900,- 413.900,-
AU perspectiefnota 2015 17.181.147,- 17.651.915,- 17.818.605,- 17.871.533,- 17.871.533,-
AU metcirculaire 2015 17.329.480,- 18.081.161,- 17.795.289,- 17.762.050,- 17.867.523,-
Bruto toename 
bestedingsruimte 148.333,- 429.245,- -/-23.316- -/- 109.483,- -/-4.010,-
Onderuitputting 2014 68.924,-
Huishoudelijke hulp toelage 
(ter besteding opnemen) -/-115.144,- -/- 126.282,-
Bijdrage ruiming V1 

-/- 294.341, -
Netto toename 
bestedingsruimte AU (a) -f-192.228,- 302.963,- -/-23.316,- -/-109.483,- -/-4.010,-

Integratie-uitkering 
WMO/Huishoudelijke zorg 
Uitkering begroting 
2015/perspectiefnota 2015 1.886.840,- 1.643.970,- 1.638.982,- 1.638.982,- 1.638.982,-
Uitkering Meicirc. 2015 1.898.364,- 1.711.511,- 1.772.678,- 1.772.678,- 1.772.678,-
Netto toename 
bestedingsruimte IU Wmo (b) 11.524,- 67.541,- 133.696,- 133.696,- 133.696,-

Integratie-uitkering sociaal 
domein 
Begroting 2015 
Decentralisatie AWBZ naar 
WMO 
Decentralisatie jeugdzorg 
Decentralisatie participatiewet 

2.828.952,-
5.007.560,-
3.349.832,-

2.964.066,-
4.936.356,-
3.149.157,-

2.881.718,-
4.769.351,-
2.958.530,-

2.873.723,-
4.799.128,-
2.805.138,-

2.873.723,-
4.799.128,-
2.805.138,-



Totaal begroting 2015 11.186.344,- 11.049.579,- 10.609.599,- 10.477.989,- 10.477.989,-
Meicirculaire 2015 
Decentralisatie AWBZ naar 
WMO 
Decentralisatie jeugdzorg 
Decentralisatie participatiewet 

2.759.751,-
4.771.537,-
3.355.596,-

3.207.150,-
4.237.818,-
3.119.614,-

3.258.020,-
4.121.818,-
2.908.060,-

3.161.426,-
4.133.431,-
2.722.729,-

3.132.396,-
4.138.223,-
2.588.922,-

Totaal meicirculaire 2015 10.886.884,- 10.564.582,- 10.287.898,- 10.017.586,- 9.859.541,-
Bruto mutatie bestedings
ruimte sociaal domein -/- 299.560,- -/-484.997,- -/- 321.701, - -/- 460.403,- -/- 618.448,-
Dekkend maken bestedingen 
in het sociaal domein door: 
Onttrekking aan reserves 
Gemeentelijke opgave 

299.560,- 484.997,-
321.701,- 460.403,- 618.448,-

Netto mutatie bestedings
ruimte sociaal domein (c) f S • ; : f : : 

Netto toename bestedings
ruimte totaal (a+b+c) -/-180.704,- 370.504,- 110.380,- 24.213,- 129.686,-

De netto toename van de totale bestedingsruimte is verwerkt in de perspectiefnota 2015 in het onderdeel 
"sluitend maken begroting" (blz 73). 

Algemene uitkering 
Zowel het accres 2014 als het accres 2015 zijn ten opzichte van de septembercirculaire aanzienlijk lager 
vastgesteld. Dit is voornamelijk het gevolg van een lagere realisatie van de rijksuitgaven. In het kader van 
het "samen trap op, trap af' principe heeft dit ook zijn gevolgen voor het gemeentefonds. Omdat de 
verlaging van zowel 2014 als 2015 in het uitkeringsjaar 2015 worden verwerkt leidt dit tot een aanzienlijke 
neerwaartse bijstelling van ruim 0 180.000,-. Het risico van een lagere algemene uitkering uit het 
gemeentefonds voor een lopend begrotingsjaar is afgedekt via de risicoreserve. Het berekende nadelige 
bedrag voor 2015, ad 0 180.000,-, zal hieraan worden onttrokken. 
Voor 2016 wordt door met name een hogere loonontwikkeling een hoger accres verwacht. Mede met de 
voor de gemeente Steenbergen positieve gevolgen van de tweede fase groot onderhoud gemeentefonds 
betekent dit dat voor dit jaar een hogere uitkering uit het gemeentefonds. In de perspectiefnota 2015 is 
rekening gehouden met de effecten van de tweede fase groot onderhoud. De negatieve bijstelling in de 
jaren 2017 t/m 2019 komt doordat niet alle onderdelen van dit groot onderhoud volledig zijn doorgevoerd. 

In 2015 en 2016 wordt een Huishoudelijke hulp toelage ontvangen. Deze middelen dienen ter stimulering 
van de vraag naar huishoudelijke hulp, met als doel om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te 
behouden. Deze toelage wordt budgettair neutraal in de betreffende begrotingen opgenomen. 

Ons verzoek om de kosten van de ruiming van de V1 gedeeltelijk gecompenseerd te krijgen is 
gehonoreerd. Via de zogenaamde bommenregeling is een bedrag van 6 294.341,- (70o7o van de 
ingediende kosten) toegekend. Voor dit bedrag is bij de jaarrekening 2014 een vordering opgenomen. 

Integratie-uitkering WMO 
Na de forse bezuiniging die met ingang van 2015 zal plaatsvinden (ten opzichte van de IU 2014 is de IU 
2015 0 682.500,- lager) en waarmee in de meerjarenbegroting reeds rekening is gehouden, neemt de 
Integratie-uitkering vanaf 2016 weer iets toe. Dit door het opvangen van de nominale groei van de vraag 
en door het beroep dat een specifieke doelgroep op de WMO zal doen omdat deze naar verwachting 
langer thuis zullen blijven wonen. 

Integratie-uitkering sociaal domein 
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Voor 2015 worden de WMO 2015 en Jeugdwet verlaagd met de uitname van eerder toegevoegde 
middelen voor Wlz-geïndiceerden. Een verlaging derhalve voor de WMO 2015 van 0 69.200,- en voor de 
Jeugdwet van 6 236.000,-. 
Vanaf 2016 geschiedt de verdeling van de middelen volgens een objectief verdeelmodel. Voor de WMO 
levert dat een voordeel en voor de Jeugdwet een nadeel op. Per saldo betekent dit voor de 2 genoemde 
decentralisaties een nadeel van C 86.000,- en dat naar 2017, 2018 en 2019 oploopt naar respectievelijk 0 
151.000,-, 0 236.000 en C 261.000,-. 
De decentralisatie van de Jeugdwet wordt met 9 gemeenten gezamenlijk uitgevoerd. Hierbij is een 
bepaalde vorm van solidariteit afgesproken, waarbij bij een bepaalde overeengekomen methodiek van 
verrekenen/verzekeren tekorten anders kunnen uitvallen dan hierboven genoemd. Specifiek maatregelen 
nemen om een eigen mogelijk tekort terug te dringen, geeft geen zekerheid dat men niet middels de 
eerder genoemde methodiek toch met tekorten wordt geconfronteerd. Het is wel mogelijk om dan dit 
risico af te dekken middels opname in de risicoreserve. Nu is daarin enkel, conform een eerder 
raadsbesluit, de dekking van mogelijke tekorten voor 2015 en 2016 opgenomen. 
Ten opzichte van de gepresenteerde budgetten bij de septembercirculaire 2014 zijn in deze circulaire de 
budgetten voor de decentralisatie van de Participatiewet voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 met 
respectievelijk C 29.500, 0 50.500, 0 82.400,- en 0 216.200,-. In principe zullen deze lagere rijksbijdragen 
middels de herstructurering van het werkvoorzieningschap worden opgevangen. Op dit moment is naast 
de genoemde rijksbijdrage een bedrag van ruim 0 195.000,- in de meerjarenbegroting opgenomen als 
gemeentelijke bijdrage in het tekort van de WVS. 

In het technisch beraad van maandag 15 juni a.s. zal deze raadsmededeling nader worden toegelicht. 

Hoogachtend, 
burgemeester eh wethouders van Steenbergen, 

f de burgemeester, de loco etaŕis, 

4 .A.J.M. Bocfe s 

3 


