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Steenbergen; 22 december 2014 

Aan de Raad, 
Hierbij willen wij u informeren over de decembercirculaire 2014 betreffende het gemeentefonds. Hierin 
staan vooral de laatste ontwikkelingen voor het uitkeringsjaar 2014, informatie over integratie- en 
decentralisatieuitkeringen en de decentralisaties in het Sociaal Domein. 

In onderstaand overzicht zijn voor onze gemeente de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2014 
opgenomen. Ter bevordering van een goede vergelijking van de diverse componenten binnen het 
gemeentefonds is een onderscheid gemaakt in Algemene Uitkering, Integratie-uitkering 
WMO/Huishoudelijke hulp en Integratie-uitkering Sociaal domein. 

2014 2015 2016 2017 2018 
Algemene Uitkering e e e e e 

Berekening decembercirculaire 2014 18.554.426,00 17.175.090,00 17.469.118,00 17.503.964,00 17.423.854,00 

Opgenomen raming sept.circ.2014 18.540.641,00 17.180.041,00 17.492.809,00 17.532.499,00 17.456.527,00 

Voor- (+J nadelig (-) 13.785,00 -4.951,00 -23.691,00 -28.535,00 -32.673,00 

Integratie-uitkering 
WMO/Huishoudelijke zorg 

Berekening decembercirculaire 2014 2.580.905,00 1.886.840,00 1.643.970,00 1.638.982,00 1.638.982,00 

Opgenomen raming sept.circ.2014 2.580.905,00 1.886.840,00 1.643.970,00 1.638.982,00 1.638.982,00 

Voor- Í+) nadelig (-) - - - - -

Integratie-uitkering Sociaal Domein 

Berekening decembercirculaire 2014 11.167.177,00 11.014.299,00 10.596.565,00 10.434.753,00 

Opgenomen raming sept.circ.2014 11.167.177,00 11.014.299,00 10.596.565,00 10.434.753,00 

Voor- Í+) nadelig (-) - - - - -

Algemene uitkering 



Het ten opzichte van de septembercirculaire 2014 oplopend nadeel is het gevolg van opname van de 
decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin in de algemene uitkering. Het hanteren van een 
objectieve verdeelsystematiek valt voor onze gemeente nadelig uit. 
Daarnaast blijkt uit de najaarsnota 2014 van het Rijk een onderuitputting (lagere uitgaven dan geraamd) 
van 0 300 miljoen. Deze onderuitputting is niet in de decembercirculaire 2014 verwerkt maar zal naar 
verwachting voor de gemeente Steenbergen een korting van C 68.900,- opleveren. 

Integratie-uitkering WMO/Huishoudelijke zorg 
Zoals uit het overzicht blijkt zijn er geen wijzigingen met betrekking tot de Integratie-uitkering 
WMO/Huishoudelijke zorg. 

Integratie-uitkering Sociaal Domein 
Ook geen wijzigingen van de integratie-uitkering Sociaal-Domein. Nadere financiële informatie over een 
raming van de middelen Jeugdzorg op basis van een objectief verdeelmodel welke met ingang van 2016 
zal ingaan is in deze circulaire niet opgenomen. Op 3 december 2014 is dit objectieve verdeelmodel voor 
advies naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gestuurd. De VNG heeft deze informatie voor 
het geven van een eventuele reactie doorgestuurd naar de gemeenten. De voorlopige berekening van de 
genoemde uitkering op basis van een objectief verdeelmodel laat een voor de gemeente Steenbergen 
lagere uitkering zien van 0 515.700,- (0 4.491.900,- tov C 5.007.600,- (meicirc.2014)). Uit het 
berekeningsoverzicht op basis van dit objectief verdelingsmodel blijken 6 van de 9 gemeenten die 
regionaal samenwerken op het gebied van de jeugdzorg nadeelgemeenten. Het totaal van de integratie
uitkeringen Sociaal Domein op basis van het historisch verdeelmodel bedraagt C 80.826.500,- tegen 
totaal C 73.797.000,- op basis van het objectief verdeelmodel. Dit betekent dus naast de korting die het 
rijk bij de overdracht van de middelen al heeft doorgevoerd voor de regio nog een extra korting van ruim 
0 7.000.000,-. Naar de VNG is in regioverband een reactie gestuurd waarbij de zorgen zijn geuit over de 
consequenties van het objectief verdeelmodel voor de structurele financiering van de Jeugdzorg in onze 
regio. 

Decentralisatie- en integratieuitkeringen 
Centra voor Jeugd en Gezin 
Vanaf 2015 maken deze middelen onderdeel uit van de algemene uitkering. Zoals bij de toelichting op de 
algemene uitkering over de diverse jaren is vermeld, levert dit voor onze gemeente een nadeel op van 
C 21.000,- in 2015 oplopend naarO 32.700,- in 2018. 

Huishoudelijke hulp toelage 
Bij de septembercirculaire is voor de jaren 2015 en 2016 een nieuwe regeling aangekondigd genaamd 
Huishoudelijke hulp toelage, bedoeld om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Om 
voor genoemde regeling in aanmerking te komen moest voor 1 december 2014 een aanvraag ingediend 
worden. Hiervan heeft onze gemeente heeft daarvan gebruik gemaakt. Middels een afzonderlijke 
beschikking is over 2015 en 2016 jaarlijks een bedrag van 0 115.144,- toegekend. Deze bijdrage wordt 
budgettair neutraal in de betreffende begrotingen opgenomen. 

Het voor de algemene uitkering berekende voordeel over 2014 en de niet in de decembercirculaire 
opgenomen korting, ad 0 68.900,-, worden meegenomen in de jaarrekening 2014. De uitkomsten over de 
jaren 2015-2018 zullen, zoals voorgaande jaren, samen met de dan bekende uitkomsten van de 
meicirculaire 2015 meegenomen worden in de perspectiefnota 2015. 
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