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Aan de Raad, 

Hierbij informeren wij u over de financiële consequenties van de meicirculaire 2017 van het 
gemeentefonds. Deze is gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. Door de demissionaire 
status van het kabinet is sprake van een beleidsarme circulaire. Mutaties blijven grotendeels beperkt tot 
mutaties als gevolg van loon- en prijsstijgingen. 
De financiële consequenties zijn positief en lijken structurele ruimte te geven in de meerjarenbegroting. 
Echter in het voorwoord van de perspectiefnota hebben wij al onze zorg uitgesproken over de balans 
tussen ambitie, middelen en de organisatie. 
Van de nu projectmatig aangepakte initiatieven is op dit moment nog niet te benoemen wat de structurele 
financiële gevolgen gaan zijn en ook de ontwikkelingen binnen het sociaal domein zorgen voor financiële 
onzekerheid. 
Ons streven is om bij de begroting hier meer duidelijkheid over te kunnen geven. 

Bij de perspectiefnota 2017 is reeds een voorschot op het voordeel van de meicirculaire 2017 genomen. 
Deze was beperkt tot een verwachte stijging van het zogenaamde accres. Met de meicirculaire wordt een 
volledig beeld verkregen over het totaal van de in het gemeentefonds opgenomen mutaties en de 
gevolgen hiervan voor de gemeentebegroting. 

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste mutaties ten opzichte van de decembercirculaire 
weergegeven. 

2017 2018 2019 2020 2021 
Beginstand (decembercirc. 2016) 30.672.919 31.273.420 31.400.257 31.445.651 31.454.229 

Ontwikkeling uitkeringsbasis 
Div.mutaties uitkeringsfactor 220.352 416.469 449.822 406.372 437.562 
Plafond BTW-compensatiefonds -58.761 14.808 14.906 14.939 14.971 
Hoeveelheidsverschillen 11.594 12.283 12.278 12.301 12.267 

Subtotaal 173.186 443.561 477.006 433.612 464.800 

Taakmutaties 
Beëindiging betalingen derden (VNG) 27.262 30.762 30.972 30.889 

Subtotaal - 27.262 30.762 30.972 30.889 

Integratie- en 
decentralisatieuitkeringen 



DU armoedebestrijding kinderen 9.867 9.867 9.867 9.867 
DU bonus beschut werken 3.000 
DU verhoogde asielinstroom (partieel 
effect) 99.709 
DU verhoogde asielinstroom 
(participatie S integratie) 55.349 
IU Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning 69.818 90.623 90.623 91.073 93.287 
Subtotaal 227.876 100.490 100.490 100.940 103.154 

WOZ 
WOZ-waardering en aanpassing 
rekentarief 102.077 102.804 103.464 104.123 
Subtotaal - 102.077 102.804 103.464 104.123 

3 D's in het sociaal domein 
IU AWBZ naarWMO 104.117 188.360 188.241 210.736 210.721 
IU jeugdzorg 65.767 209.684 209.685 235.917 236.748 
IU decentralisatie Participatiewet 162.816 145.068 130.347 116.212 126.177 
Subtotaal 332.700 543.112 528.273 562.865 573.646 

Totaal verschil 733.762 1.216.501 1.239.335 1.231.854 1.276.612 
Eindstand (meicirc. 2017) 31.406.681 32.489.921 32.639.592 32.677.505 32.730.841 

Hierna worden de belangrijkste verschillen per jaar ten opzichte van de stand van de algemene uitkering 
van de decembercirculaire nader toegelicht: 

Ontwikkeling uitkeringsbasis 
Diverse mutaties uitkeringsfactor 
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling 
van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van "samen de trap op, samen de trap af' hebben wijzigingen 
in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Deze jaarlijkse toe- of afname 
van het gemeentefonds wordt het accres genoemd. Ruim tweederde van de accresontwikkeling over 
2018 tot en met 2021 wordt verklaard door de hogere inflatie die doorwerkt in een hogere loon- en 
prijsontwikkeling op de rijksbegroting. Een andere doorwerking in het accres is het besluit van het rijk om 
extra uit te geven aan de pensioenpremie ABP. Verder betreft het relatief kleinere mutaties. Zoals uit het 
overzicht blijkt heeft dit een positief effect op de algemene uitkering van ruim 6 220.000,- in 2017 en een 
bedrag tussen C 400.000,- en C 450.000,- in de jaren 2018 - 2021. 

Plafond btw-compensatiefonds 
Jaarlijks wordt een plafond voor de uit te keren declaraties voor het btw-compensatiefonds vastgesteld. 
Gemeenten hebben over 2016 tot een bedrag van C 137 miljoen beneden het plafond gedeclareerd. Dit 
was echtere 53 miljoen meer dan waarmee rekening was gehouden in de septembercirculaire 2016. De 
afrekening vindt plaats in 2017 en bedraagt voor onze gemeente C 58.800,- (nadelig). 

Integratie- en decentralisatieuitkeringen 
Verhoogde asielinstroom 
Gemeenten ontvangen op basis van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom voor 2016 en 2017 
een bedrag per een in die gemeente geplaatste vergunninghouder. Het aantal gehuisveste 
vergunninghouders in 2016 is lager dan geraamd. Het resterend budget is overgeheveld naar 2017 en 
voor verdeling over de gemeente beschikbaar. De gemeente Steenbergen ontvangt nu in het kader van 
deze regeling een bedrag van 0 155.058,-. Dit bedrag is gebaseerd op 35 geplaatste vluchtelingen in de 
periode januari-april 2017. 
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Wet Maatschappelijke ondersteuning 
De verhoging van de integratie-uitkering is voornamelijk het gevolg van de loon- en prijsbijstelling 2017. 
Dit betreft ongeveer C 62.000,- van het totale bedrag Vanaf 2018 wordt ook nog rekening gehouden met 
een toename van de doelgroep (volumeontwikkeling), een bedrag van ongeveer C 29.000,-. 

WOZ 
De korting voor de eigen inkomsten valt voor de gemeente Steenbergen positief uit. Het rekentarief voor 
de berekening van de eigen inkomsten wordt naar beneden (of naar boven) bijgesteld om de stijging (of 
daling) van de ozb-maatstaf als gevolg van de stijging (of daling) van de WOZ-waarde van woningen en 
niet-woningen ongedaan te maken. De marktontwikkeling (landelijk gezien) wordt voor woningen geschat 
op 60Zo en voor niet-woningen op "\0Zo (beide stijgingen). Dit zijn percentages die in Steenbergen niet 
worden gehaald. De verlaging van het rekentarief heeft daardoor voor ons een positief effect van ruim 6 
100.000,-vanaf 2018. 

3 ď s in het sociaal domein 
Ook hier is de verhoging van de uitkering grotendeels het gevolg van de loon en prijsbijstelling 2017, een 
bedrag van ongeveer C 276.000, structureel. Daarnaast vindt een correctie op de uitname herinstromers 
Wet langdurige zorg (Wlz) plaats. Het gaat hier om mensen die bij de bepaling van de budgetten richting 
gemeenten (2015) een laag Zorg Zwaarte Pakket hadden en dus naar de gemeenten gingen. In feite 
hadden deze mensen een hoge zorgvraag, maar werd die in het verleden opgebracht vanuit hun sociale 
netwerk (mantelzorg). Doordat bij de toegang van de Wlz deze mantelzorg niet wordt meegerekend, is 
deze groep alsnog in de Wlz terechtgekomen. Hierover is overleg tussen VNG en ministerie van VWS 
geweest met als resultaat dat de uitname gedeeltelijk wordt gecorrigeerd met structureel C 43.000,. 
Vanaf 2018 komt hier nog C 82.000, bij voor de verwachte volumeontwikkeling voor het onderdeel WMO 
en 0 65.000, voor extramuralisering (bieden van zorg aan ouderen in een thuissituatie). 

Uit de tabel blijkt voor de jaren 2017 toten met 2021 een positief verschil ten opzichte van de 
decembercirculaire 2016. Deze zijn al gedeeltelijk meegenomen bij de perspectiefnota 2017 en gebruikt 
als dekkingsmiddel. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de verschillen ten opzichte 
van de in de perspectiefnota 2017 opgenomen uitkering. 

2017 2018 2019 2020 2021 
Stand persp.nota 2017 
Meerjarenbegr.2017 30.495.210 30.921.375 30.970.836 30.980.868 30.980.868 
Begr.2017 opvang vluchtelingen 141.200 
Mutatie persp.nota 2017 324.101 571.200 648.600 683.900 715.900 
Totaal opgenomen raming perp.nota 
2017 

30.960.511 31.492.575 31.619.436 31.664.768 31.696.768 

Verschil tov opname in persp.nota 2017 446.170 997.346 1.020.156 1.012.737 1.034.073 

Op te nemen als besteding: 
Fonds Gemeentelijke Uitvoering VNG 27.262 30.762 30.972 30.889 
DU armoedebestrijding kinderen 9.867 9.867 9.867 9.867 
Netto ruimte meicirculaire 2017 446.170 960.217 979.527 971.898 993.317 

Vanaf 2018 worden er geen rechtstreekse betalingen uit het gemeentefonds aan derden, o.a. het VNG, 
gedaan. De middelen worden toegevoegd aan de algemene uitkering. Om gezamenlijke gemeentelijke 
activiteiten in de toekomst financieel te kunnen blijven faciliteren, wil de VNG namens gemeenten een 
Fonds Gezamenlijke Uitvoering in het leven roepen. Voorgesteld wordt de hiervoor aan het 
gemeentefonds toegevoegde middelen voor dit doel te reserveren. Daarnaast is de decentralisatie

uitkering armoedebestrijding kinderen vanaf 2018 iets verhoogd. De uitvoering van de hiermee 
samenhangende regeling ligt bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Het totaal van de ontvangen 
middelen wordt ter besteding aan hen beschikbaar gesteld. 
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De hogere integratie-uitkering sociaal domein vormt een groot deel de stijging van het gemeentefonds. 
De stijging is ook nog grotendeels het gevolg van loon- en prijsbijstelling. Dat dit waarschijnlijk ook in de 
kosten tot uiting gaat komen is een gerechtvaardigde aanname. In de perspectiefnota 2017 wordt bij de 
programmaoverstijgende thema's voor het sociaal domein aangegeven dat budgetten op termijn niet 
toereikend zullen zijn. Ondanks dat de nodige maatregelen worden getroffen om dit te voorkomen blijft 
het risico van budgettekorten aanwezig. Een mogelijke oplossing kan zijn om de extra middelen die bij 
deze circulaire voor het sociaal domein (incl. de extra middelen IU WMO/excl. participatiebudget) 
beschikbaar komen hiervoor per jaar te reserveren. Een ongebruikt bedrag kan bij de afsluiting van het 
begrotingsjaar terugvloeien naar de algemene middelen. Een overzicht van de extra beschikbare 
middelen luidt als volgt: 

2017 2018 2019 2020 2021 
IU Wet Maatschappelijke Ondersteuning 69.818 90.623 90.623 91.073 93.287 
IU AWBZ naarWMO 104.117 188.360 188.241 210.736 210.721 
IU jeugdzorg 65.767 209.684 209.685 235.917 236.748 
Totaal 239.702 488.667 488.549 537.726 540.756 

Naast de extra middelen voor het sociaal domein zijn de volgende bedragen nog beschikbaar voor een 
nadere besteding: 2018 C 471.550,-, 2019 C 490.978,-, 2020 0 434.172,- en 2021 C 452.561,-. 

De financiële consequenties van de meicirculaire 2017 worden voor wat het jaar 2017 betreft verwerkt in 

Hoogachtend, 

1 

J.H. van den Hof 
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