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Geachte leden van de Raad,

Op 30 mei jongstleden is de meicirculaire 2014 verschenen. Deze circulaire wordt aangemerkt
als één van de belangrijkste van de afgelopen decennia. Dat komt vooral door de instelling
van het deelfonds sociaal domein als gevolg van de decentralisaties.

Het gemeentefonds krijgt daarmee in 2015 in totaal de volgende omvang:
1. Algemene uitkering ë 14,931 miljard ( 54%)
2. Deelfonds sociaal domein ë 10,363 miljard ( 38%)
3. Integratie- en decentralisatie uitkeringen ë 2,206 miljard ( 8%)

Totaal ë 27,500 miljard (100%)

Deelfonds sociaal domein
Het deelfonds sociaal domein wordt voor een periode van 3 jaar ingesteld, te weten van 2015
t/m 2017. Het bevat integratie-uitkeringen ten behoeve van de WMO, Jeugdzorg en
Participatiewet. Het deelfonds kent een eigen voeding en loopt dus niet mee in de
normeringsmethodiek.

- WMO: ln 2015 worden de budgetten die samenhangen met de nieuwe WMO taken
verdeeld op basis van historische uitgaven. De budgetten samenhangend met
beschermd wonen en opvang worden verdeeld over de centrumgemeenten. Met
ingang van 2016 worden de objectieve modellen van toepassing;

- Jeugdzorg: De verdeling van het beschikbare budget Jeugdzorg voor 2015 is net als
bij de WMO op basis van historische gegevens;

- Participatie: Met de VNG is bestuurlijk overeenstemming bereikt over het nieuwe
verdeelmodel Participatiebudget. Inmiddels zijn de indicatieve bedragen aan de
gemeenten bekend gemaakt.

Volgens de huidige planning worden de aanwezige gelden van het deelfonds sociaal domein
in 2018 overgeheveld naar de reguliere maatstaven van de algemene uitkering.

De meicirculaire is doorgerekend voor Leiderdorp. De wijzigingen van de meicirculaire staan
in onderstaande tabel. Het effect hiervan op de begroting is eveneens opgenomen.
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1-/2/1.oa.22-20.743.350
Totaal na meicirculaire

0

-23.369.311 -33.375.611 -33.702.014 -32.935.218 -32.472.003
Verschil -199.275 -11.698.196

1
-12.340.395 -11.851.090-11.728.653

voordeel voordeel 1 voordeel voordeel voordeel

Uitsplitsing effect:
_

Algemene uitkering -57.167 -486.266 -1.059.780 -850.055
j

-702.795
Deelfonds sociaal domein -11.813.842 -11.882.527 -11.602.953 -11.627.770
Integratie- en decentralisatie uitkeringen -142.108 601.912 601.912 601.912 601.912

Totaal 1 -199.275 -11.698.196 -12.340.395 -11.851.096
V

-11.728.653
voordeel voordeel voordeel voordeel

`

voordeel

Effect op begrotlnglkadernota 0 -461.426 -1.036.663 -814.005 -659.856
neutraal voordeel voordeel voordeel voordeel

Op het moment dat gelden worden toegevoegd aan de algemene uitkering kan het logisch zijn
om deze gelden apart te houden ten behoeve van de bijbehorende nieuwe kosten. Hieronder
zullen wij per jaar ingaan op de mutaties.

1 2014

Het voordeel voor 2014 bedraagt circa é 200.000 euro. Er wordt voorgesteld dit bedrag als
volgt in te zetten in de begroting:

'

Voor de implementatie- en uitvoeringskosten van de Wet
Maatregelen, Wet Werk en Bijstand en enkele sociale

`zekerheidswetten wordt door het Ministerie van SZW een
toevoeging gedaan aan de algemene uitkering.

-5.099 Toevoegen aan het budget voor
de implementatie van de
decentralisaties.

Voor de uitvoering van de bestaande WMO wordt eenmalig extra
geld ontvangen.

-82.093 Toevoegen aan het budget voor
de implementatie van de
decentralisaties.

Voor de invoering van de decentralisatie jeugdzorg wordt eenmalig
extra geld ontvangen.

-58.351
`

Toevoegen aan het budget voor
de implementatie van de
decentralisaties.

De overige mutaties zijn het gevolg van de wijziging van de
uitkeringsfactor en van de bijgestelde hoeveelheden. Hierbij zijn
voor 2014 nu de door het ministerie aangegeven hoeveelheden
gehanteerd.

-53.732 Toevoegen aan de
behoedzaamheidsreserve

Totaal -199.275
j

Effect op begroting 0
l

neutraal
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Leiderdorp betekent dit voor 2015 een positieve bijstelling van circa ë 285.000 en voor
2016 en verder van circa ë 570.000. De tweede tranche van het groot onderhoud vindt
plaats met ingang van uitkeringsjaar 2016 wanneer de laatste drie clusters (Werk en
Inkomen, Volkshuisvesting en Brandweer) worden herijkt.

- Overheveling van het groot onderhoud aan de scholen nadeel
- Bijstelling uítkeringsfactor voordeel

Hßßgaßlhlendg....„..M~l»-Mil _,
burrgneestër enwetüs,«@¿,`.„„,ijn L.M„„Bessemlansen
sere " burgemeester
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2015 Um 2018

Voorgesteld wordt dit bedrag als volgt In te zetten in de begroting
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De voordelen voor de jaren 2015 t/m 2018 bedragen jaarlijks circa 12 miljoen euro.
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Deelfonds sociaal domein
AWBZ naar Wmo

+ .s

-3.122.441 -3.271.572 -3.180.682 -3.171.857
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Toevoegen aan het
budget voor de
uitvoering van de
decentralisaties.

Deelfonds sociaal domein
decentralisatie Jeugdzorg

`-5.657.578 -5.577.131 -5.388.448 -5.422.089 Toevoegen aan het
= budget voor de
uitvoering van de

.decentralisaties.
Deelfonds sociaal domein
decentralisatie Participatiewet

-3.033.823 -3.033.823 -3.033.823 -3.033.823 Toevoegen aan het
budget voor de
uitvoering van de
decentralisaties.

Conform het regeerakkoord
wordt met ingang van 2015 een
korting toegepast van 40% op
de huidige Wmo

603.576 603.576 603.576 603.576 ln mindering brengen
op het budget Wmo.

ln het kader van de participatie-
wet is de individuele studie-
toeslag geïntroduceerd.
Gemeenten moeten zelf in een
verordening vaststellen hoe
hoog de individuele studie-
toeslag is en hoe vaak die wordt
verstrekt.

-5.370 -14.946 -22.152 -24.396 Toevoegen aan de
behoedzaamheids-
reserve, en deze
oormerken voor
studiekosten.

In het kader van de participatie-
wet wordt de toegang tot de

1
Wajong bepe¿kt en zal de

lgemeentelijke doelgroep
toenemen.Het kabinet voegt de
uitvoeringskosten ten behoeve

. hiervan toe aan de algemene
V

uitkering.

-3.132 -9.836 -15.562 -20.207 Toevoegen aan de
behoedzaamheids-
reserve, en deze
oormerken voor de
uitvoeringskosten.

.Door de Wet Aanpassing
Waterschapverkiezingen krijgen
de gemeenten een rol bij het
organiseren van deze
verkiezingen.

-18.000 Toevoegen van
6 18.000 (van de circa
6 37.930) aan het
budget verkiezingen.

Overig -461.426 1
-1.036.663 -814.005 -659.856 Opnemen in kadernota

2015-2018.
totaal -11.698.196 -12.340.395 -1 1.851.096 -11.728.653

Effect op kadernota -461.426 -1.036.663 -814.005 -659.856

voordeel voordeel voordeel voordeel

De overige mutaties zijn he
- Aanpassingen in de

tgevolg van de wijziging v
aantallen voordeel

SHI

- Groot onderhoud van de algemene uitkering: de eerste tranche van het groot
onderhoud aan het verdeelstelsel is definitief. ln tegenstelling tot aanvankelijke
berichten worden herverdeeleffecten niet gespreid in drie jaar, maar in twee jaar. Voor


