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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Septembercirculaire 2018 Gemeentefonds en Buigbudgetten 2018 en 2019

Steenbergen; 23 oktober 2018

Aan de Raad,
De septembercirculaire 2018 Gemeentefonds is volgens planning op Prinsjesdag verschenen. In deze 
raadsmededeling wordt een toelichting gegeven op de circulaire en de belangrijkste wijzigingen ten 
opzichte van de meicirculaire. Daarnaast vindt u informatie over het Buigbudget.

Uitkering Gemeentefonds
De septembercirculaire 2018 heeft vooral (negatieve) gevolgen voor het jaar 2018 en naar verhouding 
relatief geringe (positieve) gevolgen voor de járen erna. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het 
verloop van de opgenomen gemeentefondsuitkering in de tussenrapportage 2018 en de 
meerjarenbegroting 2019-2022 en deze uitkering volgens de septembercirculaire 2018.

2018 2019 2020 2021 2022
Berekening meicirculaire 33.517.080 35.060.830 35.486.216 35.869.457 36.119.522
Onderuitputting BCF 195.000 195.000 195.000 195.000
Tussenrapportage
2018/Beg rating 2019 33.517.080 35.255.830 35.681.216 36.064.457 36.314.522
Septembercirculaire:
Accres en overige ontwik
kelingen uitkeringsfactor (1) -273.775 -107.607 -108.263 -196.284 -196.880
Rijksvaccinatieprogramma
(2) 39.488 39.709 39.752 39.833
Neerwaartse bijstelling 
onderuitputting bef (3) -197.726
SVB PGB trekkingsrecht (4) -52.381
IU wmo huishoudelijke hulp 
(5) 87.504
DU voorschoolse voorzie
ning peuters (6) -12.704 -25.407 -38.110 -38.110
Overige mutaties 19.723 3.078 3.096 3.155 3.201

Hoeveelheidsverschillen (7) 32.754 182.621 229.807 270.068 312.041
Mutaties sept.circ. -331.521 52.495 138.941 78.580 120.086

Berekening september - 
circulaire (incl.onder- 
uitputting BCF)

33.185.559 35.308.326 35.820.158 36.143.038 36.434.608
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Het overzicht laat de meest opvallende mutaties zien. Een nadere toelichting op deze mutaties luidt als 
volgt:

1. Accres en overige ontwikkelingen uitkeringsfactor
a. Accres
Het accres is het bedrag waarmee het Gemeentefonds jaarlijks groeit. Dit accres komt voor 2018 bij deze 
circulaire nadeliger uit. Als reden wordt gegeven dat dit komt door lagere rijksuitgaven. Dit werkt ook, 
maar in mindere mate, door naar de latere járen. Financieel gezien heeft dit de volgende negatieve 
bijstelling tot gevolg: 2018 6 243.400,-, 2019 0 2020 6 6 43.300,-, 2021 0 C 87.200,- en 2022 C
65.600,-.
b. Ontwikkelingen uitkeringsfactor
Hierbij gaat het om de mutaties als gevolg van de landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, 
uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden ed. Het totaal beschikbare bedrag voor het gemeentefonds blijft in 
principe gelijk en wijzigt niet door mutaties in de aantallen. Mutaties in deze aantallen zouden daarmee 
een wijziging betekenen van het bedrag wat aan die maatstaf is gekoppeld. Dat is een ingewikkelde 
methode. Daarom worden deze mutaties verwerkt in een daling of stijging van de uitkeringsfactor. Voor 
2018 betekent dit een negatieve bijstelling van 6 30.400,-, 2019 6 107.600,-, 2020 C 65.000,-, 2021 6 
109.000, en 2022 6 131.300,-.

2. Rijksvaccinatieprogramma
Per 1 januari 2019 wordt het rijksvaccinatieprogramma onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
gemeenten gebracht. De hierbij behorende middelen zijn toegevoegd aan de algemene uitkering. De 
uitvoering zal geschieden door de GGD (4-19 jaar) en TWB (0-4 jaar). Uitgangspunt is dat GGD en TWB 
niet meer budget krijgen dan wat de gemeenten van het Rijk krijgen. Hiervoor is nog niets in de begroting 
opgenomen. Het in de algemene uitkering opgenomen bedrag zal tevens als te besteden bedrag moeten 
worden opgenomen.

3.Onderuitputting BTWCompensatieFonds (BCF)
De gezamenlijke gemeenten declareren meer BTW dan was voorzien in de meicirculaire 2018. Dat leidt 
nu tot een uitname uit het Gemeentefonds van 6 169 mln. Voor de gemeente Steenbergen dus een 
neerwaartse bijstelling van ruim 6 197.000,-. De definitieve afrekening volgt bij de meicirculaire 2019.

4.SVB PGB trekkingsrecht
Met de VNG is overeengekomen dat voor de uitvoeringskosten zoals opgenomen in de begroting 2019 
van het SVB een bedrag uit de algemene uitkering zal worden uitgenomen. Voor de gemeente 
Steenbergen een bedrag van 6 52.400,-.

5. İU Wmo huishoudelijke hu/p
Deze uitkering stijgt, voornamelijk als gevolg van de actualisatie van maatstafaantallen, met 6 87.500,-.

6. DU Voorschoolse voorziening peuters
Deze uitkering had een oplopend karakter. In 2018 was het aandeel van Steenbergen hierin 6 38.100,- en 
zou oplopen naar in 2021 6 76.200,-. Deze bedragen waren gebaseerd op de aanname dat er landelijk 
ongeveer 40.000 peuters niet bereikt werden door gemeenten en die geen recht hebben op 
kinderopvangtoeslag en/of voorschoolse educatie. Uit een eerste monitor blijkt deze groep peuters veel 
kleiner te zijn, nl 11.400 peuters. Tussen SZW en VNG is afgesproken om deze middelen niet verderop 
te laten lopen dan waarop de verdeling van 2018 is gebaseerd. Voor Steenbergen betekent dit een 
structurele bijdrage van 6 38.100,-. Deze lagere bijdrage zal worden gecorrigeerd op het hiertegenover 
opgenomen bedrag. Verlaging van de uitkering en van de besteding in 2019 met 6 12.700,-, in 2020 met 
6 25.400,- en vanaf 2021 met 6 38.100,-.
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7. Hoe veelheids verschillen
Een overzicht van de hoeveelheidsverschillen luidt als volgt:
Maatstaf 2018 2019 2020 2021 2022
Extra groei leerlingen VO 32.754 53.706 71.385 81.262 74.029
Huishoudens laag inkomen ^5 96.707 107.844 121.675 140.741
Gemiddeld gestandariseerd inkomen ^5

39.781 61.224 83.309 118.756
Overige hoeveelheidsverschillen -7.573 -10.646 -16.178 -21.485
Totaal 32.754 182.621 229.807 270.068 312.041

De laatste járen is het aantal VO leerlingen snel gestegen. Hierdoor komen we vanaf 2017 in aanmerking 
voor de maatstaf “Extra groei leerlingen MO”. De beide andere maatstaven houden verband met de 
opname van de Integratie Uitkering Sociaal domein in de Algemene uitkering. De voor deze maatstaven 
te hanteren hoeveelheden zijn nog niet stabiel. Genoemd zijn de maatstaven met de grootste mutatie ten 
opzichte van de meicirculaire.

Integratie Uitkering Participatie
De ontvangen uitkering wordt volledig doorbetaald aan het Werkvoorzieningschap (WVS). Wijzigt deze 
bijdrage dan wordt tegenover dit bedrag een verplichting voor hetzelfde bedrag opgenomen. Door het 
WVS is een herziene begroting 2019 opgesteld. Hieruit blijkt dat per saldo de gemeentelijke bijdrage 2019 
0 19.200,- lager uitkomt, tegenover een hogere doorbetaling van ontvangen rijksmiddelen van 6 78.000,-. 
Per saldo een hogere last van 0 58.800,-.

Voor 2020 t/m 2022 betreft het de volgende mutaties:
2020 2021 2022

Hogere rijksbijdrage 77.281 64.837 -5.336
Gemeentelijke bijdrage 39.409 -32.268 -12.226
Totaal mutatie 116.690 32.569 -17.562

Begrotingssaldi 2018-2022
In de risicoreserve is een bedrag opgenomen voor de dekking van aanpassingen van de 
Gemeentefondsuitkering gedurende het lopende jaar die leiden tot een lagere uitkering. De nu 
geconstateerde lagere uitkering ad 0 337.500,- (inclusief op te nemen besteding) kan hieruit worden 
gedekt. Hierdoor heeft deze negatieve bijstelling geen nadelige budgettaire gevolgen voor 2018.

De gevolgen voor de begrotingssaldi 2019-2022 zijn als volgt:
2018 2019 2020 2021 2022

Begrotingssaldi tussen
rapportage 2018/ 
meerjaren-begrating 2019- 
2022 (voordelig) 984.162 184.352 188.560 513.519 727.539

Mutaties gemeentefonds 
nav septembercirculaire 
2018 -331.521 52.495 138.895 78.441 119.898

Sub-totaal 652.641 236.847 327.455 591.960 847.437
Op te nemen bestedingen 
nav sept.circ.:
Bonus beschut werken -6.000
Rijksvaccinatieprogramma -39.488 -39.709 -39.752 -39.833
Voorschoolse voorziening 
peuters 12.704 25.407 38.110 38.110
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Extra handhaving/toezicht
kov/gastouderopvang/peu-
terspeelzalen -11.414 -11.507 -11.615 -11.720
Sub-totaal 646.641 198.649 301.646 578.703 833.994
Herziene begroting 2019
WVS groep:
Hogere IU participatie -78.024 -77.281 -64.837 5.336
Lagere gemeentelijke 
bijdrage 19.188 -39.409 32.268 12.226
Begrotingssaldi na 
bovenstaande mutaties 646.641 139.813 184.956 546.134 851.556
Bijstelling au 2018 tlv 
risicoreserve 337.521
Herziene begrotingssaldi 984.162 139.813 184.956 546.134 851.556

Buigbudget
Buig (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) wordt door het ministerie van Sociale 
Zaken verstrekt. Deze uitkering dient voor de dekking van de gemeentelijke kosten van 
bijstandsuitkeringen. Jaarlijks wordt een voorlopige, een bijgestelde en een definitieve uitkering 
vastgesteld. Eind september/begin oktober hebben gemeenten bericht ontvangen over de definitieve 
vaststelling van de Buig 2018 en de voorlopige Buig van 2019. De bekendmaking van laatstgenoemde 
uitkering komt net te laat om op te nemen in de meerjarenbegroting. Tot 2018 was de bijdrage niet 
voldoende om onze kosten te dekken en moesten we, ondanks een extra bijdrage uit de vangnetregeling, 
rekening houden met een eigen “aandeel” in deze kosten. Dit eigen aandeel bedroeg globaal 10oZo van de 
rijksbijdrage.
Definitieve vaststelling Buigbudget 2018
In de begroting 2018 is rekening gehouden met een eigen aandeel van 0 314.100,-. Op basis van de 
definitieve vaststelling van het Buigbudget op 0 4.709.700,- en een prognose van de uitgaven/inkomsten 
komt het eigen aandeel uit op 0 35.600,-. Een voordeel derhalve van 6 278.500,-. Bij het opstellen van de 
tussentijdse rapportage was wel een daling van de uitgaven verwacht, maar die had geen effect op de 
netto uitkeringskosten.

Voorlopig Buigbudget 2019
Het voorlopige Buigbudget 2019 is vastgesteld op 6 6.377.500,-. Ten opzichte van het definitieve budget 
2018 is dit 6 1.667.800,- en ten opzichte van de begroting 2019 6 1.898.600,- voordeliger. Het hogere 
verschil bij de begroting 2019 komt doordat daar is uitgegaan van laatst bekende Buigbudget. Die 
bedroeg 6 4.5 mln.

Def. 2018 Voorl. 2019
Budget dak- en thuislozen en 
instellingsbewoners 12.745 10.930
Historische deel budget 2.847.576 3.626.251
Objectief deel van het budget 1.416.033 2.619.129
Budget ten behoeve van vergunning
houders 202.477 121.170
Mutatie voorlopig ^ definitief 
macrobudget 230.852
Buig uitkering 4.709.683 6.377.480
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Het historisch gedeelte stijgt onder andere door de hogere uitgaven in het uitkeringsjaar t-2. Voor 2019 
zijn dat de lasten voor 2017. Deze waren C 75.200,- hoger dan in 2016. Een belangrijke factor is 
daarnaast het aantal huishoudens 18-AOW. Bij de uitkering 2018 was er ten opzichte van 1 januari 2016 
sprake van een dalend aantal huishoudens op 1 januari 2017. Het aantal huishoudens 18-AOW voor de 
berekening van 2019 laat een stijging zien van 7.048 per 1 januari 2017 naar 8.658 per 1 januari 2018. Dit 
alleen leidt al tot een voordelig verschil van 6 1.515.800,-. Gecorrigeerd met de factor voor het historisch 
aandeel in het totale macrobudget resteert dan een voordelig verschil van C 778.700,-.

Het objectieve verdeelmodel is wederom verder verfijnd. Dit zou er toe moeten leiden dat het model beter 
aansluit bij de gemeentelijke opgaven. Dat het voordeliger uitkomt voor de gemeente Steenbergen is 
zeker, maar het sluit niet helemaal aan op de Steenbergse werkelijkheid. Voorheen kwamen we te kort, 
nu houden we over. Tekorten die we de afgelopen járen hadden, kunnen hierdoor deels worden 
gecompenseerd. Het objectieve gedeelte komt ruim 6 1.103.100,- hoger uit dan 2018.

Het aandeel vergunninghouders is afhankelijk van het aantal gevestigde vergunninghouders in een 
gemeente in het 1e halfjaar van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar. Dit aantal is minder 
geworden. Doordat ook landelijk het aantal fors lager was dan in 2018 is het gereserveerd budget voor 
2019 naar beneden bijgesteld. In 2018 was ons aandeel hierin gelijk aan dat van 2019 (0,2oZo). Echter het 
beschikbare budget 2019 is 60oZo van dat van 2018. Dat zien we terug in het budgetaandeel voor 2019.

Een mutatie in het macrobudget wordt simpelweg verdeeld op basis van ons relatieve aandeel van het 
voorlopige budget in dat macrobudget.

Een meerjarige raming van het Buigbudget met, zoals ook in de meerjarenbegroting 2019-2022 is 
opgenomen, gelijkblijvende kosten ziet er als volgt uit:

Lopend
(2019)

Raming
2020

Raming
2021

Raming
2022

Buig budget (a) 6.377.480 5.784.682 5.874.194 5.960.377
Vangnetuitkering (b) 0 0 0 0
Uitgavenaandeel (c) 0,08oZo 0,08oZo 0,07oZo 0,07oZo
Uitgaven (d) 4.840.000 4.840.000 4.840.000 4.840.000
Opgenomen Buig budget (e) 4.478.860 4.478.860 4.478.860 4.478.860
Extra budgettaire ruimte 1.898.620 1.305.822 1.395.334 1.481.517

Gemeentefondsuitkering
Voor het jaar 2018 wordt zoals is toegelicht, na rekening te hebben gehouden met een op te nemen 
besteding van C 6.000,- voor beschut werken, een nadeligere uitkering ontvangen van C 337.521,-. In de 
risicoreserve is het risico opgenomen van een gedurende het begrotingsjaar blijkende lagere 
Gemeentefondsuitkering. De lagere uitkering 2018 wordt dan gedekt door een onttrekking aan deze 
risicoreserve en heeft daardoor geen budgettaire gevolgen voor 2018.

Conform hetgeen in de nota Reserves en voorzieningen 2017 is opgenomen mag het college van 
Burgemeester Ã Wethouders het besluit nemen over een beschikking over de risicoreserve en informeren 
zij de gemeenteraad hierover indien het bedrag van de onttrekking groter is dan 6 50.000,-.

De mutaties op de Gemeentefondsuitkering 2019 t/m 2022, daarbij ook rekening houdend met op te 
nemen bestedingen en aanpassing naar aanleiding van de herziene begroting 2019 van het WVS, zullen 
voor wat het jaar 2019 betreft meegenomen worden in de tussenrapportage 2019 en voor wat de latere 
járen betreft in de perspectiefnota 2020.
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Buigbudget
Het Buigbudget 2019 heeft een positief effect op de begroting van bijna 0 1,9 mln in 2019. Bij 
gelijkblijvende lasten daalt het Buigbudget over de járen 2020-2022 met een bedrag van 0 590.000,- in 
2020, C 500.000,- in 2021 en 0 420.000,- in 2022. Nog altijd ruim voldoende om de kosten te dekken en 
zelfs meer dan dat. Bij de perspectiefnota 2020 en de tussentijdse rapportage 2019 zullen voorstellen 
worden gedaan hoe om te gaan met dit voordeel.

Wij hopen U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Z
burgemeester en wethouders van Stęénbergen,

6


