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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Meicirculaire Gemeentefonds 2019

Steenbergen; 19 juni 2019

Aan de Raad,

De uitkering uit het gemeentefonds is voor gemeenten de belangrijkste inkomstenbron. Voor 
Steenbergen komt dit neer op een bedrag van bijna 36 miljoen euro. Dat is 69 o/ovan onze begroting 
(2019). Een aantal keren per jaar informeert het ministerie van BZK de gemeenten over de 
ontwikkelingen van de algemene uitkering. Meestal gebeurt dit met circulaires in mei, september en 
december.

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
ontwikkeling van de rijksuitgaven. Via de normering systematiek (trap op/trap af) hebben wijzigingen 
in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Op 31 mei 2019 is de 
meicirculaire verschenen. De meicirculaire bevat informatie over de hoeveelheid middelen die we 
de van het Rijk verwachten te ontvangen via het gemeentefonds.

Deze raadsmededeling gaat in op de Ínhoud van de meicirculaire (op hoofdlijnen), en op de 
verschillen met de decembercirculaire die verwerkt is in de perspectiefnota 2020.

Hieronder een overzicht van de bedragen van de december- en de meicirculaire.
Uitkering gemeente fonds circulaires mei 2019 mmm

2019 2020 2021 2022 2023
Totaal dec circulaire (Perspectiefnota) 35.856.318 36.380.599 36.705.379 37.016.373 37.306.742
Totaal mei circulaire 35.845.631 36.697.060 36.828.425 36.651.702 37.037.580
Waarvan op te nemen als besteding (oormerken) -172.113 -103.350 -43.199Ĵ 40.218 95.989
Mutatie gf meicirc. Tov deccirc. 182.801 -213.111 -79.847 324.454 173.173
(-/- s voordelig)

Per saldo een lichte afname in 2019, 2022 en 2023. De jaarschijven 2020 en 2021 laten een positieve 
ontwikkeling zien ten opzichte van de decembercirculaire 2018.
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Effect op de perspectiefnota 2020
De perspectiefnota 2020 heeft een structureel sluitend meerjaren beeld. Onderstaand is het effect 
van de meicirculaire weergegeven. Dit leidt tot een nieuw saldo.

Perspectiefnota financieel (afgerond op C 1.000)
2020 2021 2022 2023

Saldo perspectiefnota 2020 -87.000 -76.000 -138.000 -59.000
Verwerking meicirculaire -213.111 -79.847 324.454 173.173
Saldo perspectiefnota 2020 incl. meicirculaire 2019 -300.111 -155.847 186.454 114.173

De doorwerking van de meicirculaire aan de kostenkant moet nog gecheckt worden, daarom is 
bovenstaand saldo indicatief.

De mutatie is het gevolg van een aantal ontwikkelingen. Onderstaand is een totaaloverzicht 
opgenomen van alle ontwikkelingen en de bijbehorende financiële mutaties ten opzichte van de 
decembercirculaire. Deze worden verderop in deze mededeling toegelicht.

Per categorie WÊKKĒ
2019 2020 2021 2022 2023

1) Ontwikkeling accres: 1.127.339 399.289 534.718 694.186 671.521
2) Compensatie eigen inkomsten (OZB) 176.996 150.734 171.832 170.734 169.636
3) Hoeveelheidsverschillen -375.139 -355.742 -352.053 -338.893 -355.890
4) Mutaties iu, du en suppl.uitk.: -29.683 0 0 0 0
5) Sociaal domein -734.395 -488.384 -515.173 -275.994 -364.694
6) Overige mutaties 17.683 80.992 80.829 74.421 52.600
Per saldo 182.801 -213.111 -79.847 324.454 173.173
(-/— voordelig)

1) Ontwikkeling accres
1) Ontwikkeling accres:

2019 2020 2021 2022 2023
a) Nominale groei loon- en prijs ontwikkeling 265.605 310.738 491.829 711.377 757.686
b) Correctie verspringing basisjaar 644.600 -17.667 -62.688 -123.269 -192.026
c) Ontwikkeling aantal bijstandsontvangers -66.401 -88.782 -89.423 -88.922 -89.140
d) Plafond BTW compensatiefonds 283.535 195.000 195.000 195.000 195.000
Per saldo 1.127.339 399.289 534.718 694.186 671.521
(-/- — voordelig)

a. De afrekening van het accres 2018 in 2019 heeft een effect op het gemeentefonds ten opzichte 
van de laatste raming in de septembercirculaire 2018 van C 148 miljoen negatief. Omdat het jaar 
2018 boekhoudkundig al is afgesloten, wordt de afrekening van het accres 2018 (C 177.070) 
verrekend met het accres van het uitkeringsjaar 2019.

Het accres 2019 (het 'overig deel') en de accressen voor 2020 en volgende járen zijn verlaagd ten 
opzichte van de septembercirculaire 2018. Nadelig effect bedraagt C 88.535. Rijksbreed wordt 
minder uitgegeven dan waar in de septembercirculaire werd rekening gehouden. Deze uitgaven 
werken in algemene uitkering door als hogere rijksuitgaven. Omdat wij de gemeentefondsuitkering 
tegen constante prijzen berekenen, is deze correctie van geringe omvang.

b. Voor de berekening van de algemene uitkering op basis van constante prijzen wordt jaarlijks een 
bedrag voor loon- en prijsontwikkeling meegenomen voor het lopende jaar en het jaar erop. Bij de 
decembercirculaire betrof het lopende jaar 2018 en het jaar erop (2019). De correctie wordt gebruikt 
om de uitkeringsfactoren tegen lopende prijzen te defleren naar constante prijzen.
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c. Gevolg van macro-ontwikkelingen op de maatstaven. Omdat het gemeentefonds een gesloten 
systeem is, werkt de uitkeringsfactor als egalisatiepost. In dit geval gaat het in de eerste járen om 
een lagere raming van de aantallen bijstandsontvangers.

d. Vanaf 2019 wordt de ruimte onder het plafond niet meer meerjarig meegenomen in de 
uitkeringsfactor. In het vervolg wordt pas in de septembercirculaire van het lopende jaar de 
voorlopige afrekening in de algemene uitkering verwerkt. Ten opzichte van de decembercirculaire 
2018 levert over 2019 t/m 2023 een negatieve bijstelling op.

2) Compensatie eigen inkomsten (OZB)
2) Compensatie eigen inkomsten (OZB) ■1

2019 2020 2021 2022 2023
Woz-waardering * aanpassing rekentarieven 2019 0 -132.134 -111.036 -112.134 -113.232
WOZ-waarden mutaties 176.996 282.868 282.868 282.868 282.868
Totaal mutatie eigen inkomsten 176.996 150.734 171.832 170.734 169.636
(-/—voordelig)

De algemene uitkering wordt gekort voor een bedrag aan ozb inkomsten. De korting wordt 
berekend op basis van door de gemeenten door te geven WOZ waarden. Voor de berekening van 
het te korten bedrag wordt een rekentarief gehanteerd. Nude WOZ waarden een stijging laten zien 
wordt bij de meicirculaire het rekentarief iets naar beneden bijgesteld. Daartegenover een hogere 
korting doordat de WOZ waarden hoger blijken te zijn dan dat waarmee bij de decembercirculaire 
rekening was gehouden en bekend was.

3) Hoeveelheidverschillen
3) Hoeveelheidsverschillen ■■ü

2019 2020 2021 2022 2023
Hoe veel he ids verschillen -375.139 -355.742 -352.053 -338.893 -355.890
(-/- s voordelig)

Het jaar 2019 is zodanig gevorderd dat op diverse maatstaven de aantallen meer definitief worden. 
Bij de berekening voor de meicirculaire zijn deze dan ook waar mogelijk geactualiseerd. Dit 
resulteert in een hogere uitkering van C 375.139 in 2019 naar C 355.890 in 2023.

4) Mutaties lU/DU/suppletieuitkeringen
4) Mutaties iu, du en suppl.uitk.: mm

2019 2020 2021 2022 2023
Waterschap verkiezing en -17.683 0 0 0 0
Suppletie uitkering sociaal domein -12.000 0 0 0 0
Suppletie-uitkering bom menregeling -27.528 0 0 0 0
Maatschappelijke begeleiding (DU) -35.550 0 0 0 0
Verhoging taalniveau statushouders (DU) -28.847 -28.847 0 0 0
Waarvan op te nemen als besteding (oormerken): 0 0 0 0 0
Suppletie-uitkering bommenregeling 27.528 0 0 0 0
Maatschappelijke begeleiding 35.550 0 0 0 0
Verhoging taalniveau statushouders 28.847 28.847 0 0 0
totaal -29.683 0 0 0 0
(-/— voordelig)

Waterschapsverkiezingen
De gemeente Steenbergen ontvangt voor de waterschapsverkiezingen van 2019 een vergoeding van 
C 17.683. Daarnaast hebben VNG en UvW bij de waterschapsverkiezingen van 2019 een onderzoek 
laten uitvoeren naar de kosten die met de verkiezingen gemoeid zijn. Aan de hand van de 
uitkomsten van dat onderzoek zal de structurele vergoeding worden bepaald (voor 
waterschapsverkiezingen na 2019).
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Suppletie uitkering sociaal domein
Op het beschikbare budget 2019 voor de decentralisatie-uitkering Bonus beschut werken is landelijk 
een bedrag overgebleven van C 12,671 miljoen. Het kabinet heeft, mede naar aanleiding van een 
toezegging van de Staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer op 26 oktober 2016, besloten dat 
de resterende middelen voor de gehele looptijd van de bonusregeling beschikbaar blijven voor 
gemeenten. Voor 2019 betekent dit dat het bedrag wordt toegevoegd aan de integratie-uitkering 
Participatie. Voor de gemeente Steenbergen bedraagt deze C 12.000.

Maatschappelijke begeleiding (DU)
Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding 
van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. De gemeente Steenbergen ontvangt 
hiervoor in 2019 C 35.550.

Verhoging taalniveau statushouders (DU)
In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken 
gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet 
inburgering inburgeren. Het kabinet stelt C 40 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de periode 
2019/2020, waarvan C 20 miljoen in 2019 en C 20 miljoen in 2020. De gemeente Steenbergen 
ontvangt in 2019 en 2020 een bedrag van C 28.847.

5) Sociaal Domein
5) Sociaal domein ■1

2019 2020 2021 2022 2023
Loon- en prijsbijstelling uitkeringen sociaal domein -330.461 -338.248 -345.460 -348.336 -351.341
Invoering Wvggz 0 -34.267 -34.508 -34.849 -35.218
Jeugdhulp, extra middelen -404.290 -309.449 -314.476 97 98
Mutaties 3 ďs overheveling naar au -69.423 112.964 131.547 144.372 116.664
Waarvan op te nemen als besteding (oormerken): 0 0 0 0 0
Participatiebudgetten SW 80.188 74.503 43.199 -40.218 -95.989
Overige mutaties van geringe omvang -10.409 6.113 4.525 2.939 1.092
Totaal mutatie sociaal domein -734.395 -488.384 -515.173 -275.994 -364.694
(-/— voordelig)

Betreft grotendeels de indexatie voor loon- en prijsontwikkeling, mutaties 3ďs overheveling naar 
algemene uitkering en extra (incidentele) middelen voor jeugdhulp.

Jeugdhulp, extra middelen
Het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. In 2019 gaat het 
om C 420 miljoen (waarvan C 20 miljoen tijdelijk aan de jeugdautoriteit beschikbaar wordt gesteld) 
en in 2020 en 2021 om jaarlijks C 300 miljoen. Aanvullend wordt onderzoek verricht om te kunnen 
bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Daarnaast 
worden de komende maanden bestuurlijke afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over hoe het 
jeugdhulpstelsel effectiever, efficiënter en beter kan gaan functioneren.

Mutaties 3ďs overheveling naar au
Vanaf 2015 hebben gemeenten vanwege de uitbreiding van hun verantwoordelijkheid op grond van 
de Wmo 2015, dejeugdwet en de Participatie middelen ontvangen via de integratie-uitkering Sociaal 
domein. Per 2019 zijn de meeste van deze budgetten aan de algemene uitkering van het 
gemeentefonds toegevoegd.
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Participatiebudgetten SW
Ten opzichte van de begroting 2019 van de WVS zijn er een aantal correcties op de 
participatiebudgetten SW. De afspraak is dat een verhoging van de budgetten leidt tot een hogere 
bijdrage aan de WVS-groep.

Overige mutaties van geringe omvang
Een aantal onderdelen van de integratie-uitkering Sociaal domein konden per 2019 nog niet 
overgeheveld worden. Concreet betreft dit de volgende onderdelen:
1. Van de IUSD Wmo het onderdeel Beschermd wonen;
2. Van de IUSD Jeugd het onderdeel Voogdij/18-i-;
3. Van de IUSD Participatie de onderdelen: voorheen Wajong, Begeleid werken (ex Wsw-regulier en 
ex Wsw/Beschut werk) en de Wsw -'oude stijl'.

Deze onderdelen worden nog niet overgeheveld omdat de fondsbeheerders ernaar streven om de 
onderdelen van de voormalige integratie-uitkering Sociaal domein zoveel mogelijk tegelijk over te 
hevelen naar de algemene uitkering. De overheveling van de onderdelen Voogdij/1 S+, voorheen 
Wajong en Regulier werk zal integraal worden meegenomen in de verdeelonderzoeken sociaal 
domein. De verdeelonderzoeken zijn erop gericht om de verdeling voor het sociaal domein in het 
gemeentefonds aan te passen per 2021.

6) Overige mutaties
Dit is een optelsom van allerlei kleine mutaties.

Bestuursopdracht Transparantie
Het college heeft in kader van transitie ambtelijke organisatie tevens ingestoken op het meer 
transparant maken van budgetten in de ambtelijke organisatie. Hiervoor is 30 april 2019 een 
bestuursopdracht gegeven richting de organisatie. Dit dient te leiden tot een sluitende begroting 
voor 2020 die later dit jaar aan u zal worden aangeboden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

ejongh, RA
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