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Steenbergen; 30 november 2017 

Aan de Raad, 
Op 3 november j . l . heeft het kabinet de zogenaamde Startnota aan de Tweede Kamer gestuurd. Dat is 
een nadere financiële vertaling van het regeerakkoord. Dit regeerakkoord is onder hoge druk tot stand 
gekomen in een kleine kring rond de onderhandelaars. Over de eerste uitkomsten van wat het 
regeerakkoord betekende voor het gemeentefonds bent u eerder geïnformeerd. Inmiddels zijn we een 
kleine maand verder en heeft door de diverse departementen een nadere uitwerking plaats gevonden. 

Zoals ook bij de uitkomsten van het regeerakkoord het geval was, moet bij de uitkomsten ook nu een slag 
om de arm worden gehouden, alhoewel de uitkomsten dichter op de komende ramingen zullen zitten dan 
die bij het Regeerakkoord. 

De accressen 
In de startnota staan weer nieuwe bedragen over de accressen (groei van het gemeentefonds). De 
conclusie is dat de startnota een heel stuk gunstiger uitkomt dan bij het regeerakkoord. Dat blijkt met 
name in de jaren 2020 t/m 2022. Dat komt enerzijds door actualisatie van CPB-ramingen, maar vooral 
van het overboeken van bedragen van de ministeries VWS en SZW in die jaren voor het sociaal domein. 
In 2019 wordt het sociaal domein (inclusief WMO 2007, met name huishoudelijke hulp) overgeheveld 
naar de algemene uitkering. Deze middelen lopen dan ook met ingang van 2020 mee in de 
accressystematiek. Dat betekent ook dat in de jaren 2018 en 2019 nog apart een compensatie in het 
gemeentefonds komt voor loon/prijsontwikkeling en volumetoename voor het sociaal domein. Deze 
compensatie wordt volledig gecompenseerd aan de lastenzijde. 

In onderstaande tabel een overzicht van wat dit betekent voor de gemeente Steenbergen. De 
meerjarenbegroting van de gemeente Steenbergen wordt opgesteld tegen constante prijzen ^zonder 
loon- en prijsstijgingen). Voor een goede indicatie van de accressen voor onze gemeente zijn deze 
daarom op de onderste regel vermeld tegen constante prijzen. 

Overzicht accressen gemeente Steenbergen 
2018 2019 2020 2021 

Berekening nav regeerakkoord 447.000 811.600 769.000 559.600 

Mutatie berekening Startnota 74.500- 315.600 814.200 1.285.600 

Totaal berekening Startnota (lopende prijzen) 372.500 1.127.200 1.583.200 1.845.200 

Accres berekening tegen constante prijzen 372.500 1.109.500 1.531.100 1.752.300 

De sterke stijging van het accres vertaalt zich ook naar een fors hogere te verwachten algemene uitkering 
voor Steenbergen. Echt zeker worden de diverse bedragen pas bij de meicirculaire 2018. Het is niet de 
verwachting dat hierover in de decembercirculaire 2017 al duidelijkheid zal worden gegeven. Om 
onderstaande redenen is het echter raadzaam om voorzichtig om te gaan met de te verwachten extra 
algemene uitkering: 



» De informatie in de Startnota heeft nog geen definitieve status. Daarvoor is het wachten op 
de meicirculaire. Naar verwachting verschijnt er tussentijds wel een interbestuurlijk akkoord 
waarin de exacte effecten worden opgenomen 

» De Raad van State en het Centraal Planbureau het Regeerakkoord optimistisch vinden qua 
economische groei. 

» Het kabinet deze accressen ook wil inzetten om gezamenlijke opgaven (bijvoorbeeld klimaat) 
te realiseren. 

» Het aantal inwoners fluctueert door de situatie met de arbeidsmigranten. 

Verder hebben we in onze eigen begroting nog geen volledig beeld van alle ontwikkelingen die op ons af 
gaan komen. Ook hebben we nog een aantal ambities voorzien van incidentele middelen, bijvoorbeeld 
ten aanzien van handhaving. 

BTW sport 
Waarschijnlijk zullen investeringen in en exploitatie van sportaccommodaties vrijgesteld worden van btw. 
Dit houdt in dat over inkomsten geen btw hoeft te worden afgedragen, maar dat over de uitgaven dan ook 
geen btw kan worden teruggevraagd. Dit gaat de gemeenten veel geld kosten. In de Startnota is een 
reservering van 0 240 min. opgenomen om gemeenten en sportverenigingen te compenseren. Hoe deze 
compensatie er uit gaat zien en hoe die dan voor de afzonderlijke gemeente zal uitvallen is nu nog niet 
duidelijk. 

Overheveling sociaal domein naar de algemene uitkering 
Per 2019 wordt een groot deel van de Integratie Uitkering (IU) Sociaal Domein en de Integratie Uitkering 
WMO volledig overgeheveld naar de algemene uitkering. De overheveling is van toepassing op de 
volgende onderdelen: 

» IU Sociaal Domein, alle onderdelen met uitzondering van Beschermd wonen; 
» IU Sociaal Domein, alle onderdelen met uitzondering van Voogdij/1 S+; 
» IU Sociaal Domein, onderdeel Re-integratie klassiek 
» IU Wmo, volledig 

De daadwerkelijke vertaling van de financiële gevolgen van de Startnota richting de gemeenten zal naar 
verwachting pas bij de meicirculaire 2018 plaatsvinden en zullen in de perspectiefnota 2018 worden 
meegenomen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester1 
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