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Geachte leden van de raad, 

De decembercirculaire 2013 is doorgerekend voor Leiderdorp. Via deze brief willen wij u 
informeren over het effect op 2013 en de begroting 2014-2017. 

Het effect van de decembercirculaire is als volgt: 
2013 2014 2015 2016 2017 

Totaal voor decembercirculaire -22.180.001 -23.206.010 -21.450.019 -21.118.290 -20.810.367 
Totaal na decembercirculaire -22.824.268 -23.170.036 -21.677.415 -21.361.619 -21.084.122 
Voorgaande jaren -62.845 
Effect decembercirculaire 2013 -707.112 35.974 -227.396 -243.329 -273.755 

voordeel nadeel voordeel voordeel voordeel 

De hierboven genoemde effecten zijn uit diverse posten opgebouwd. Hieronder zullen wij de 
effecten per jaar nader toelichten. 

2013 
De voordelige effecten voor 2013 zijn ontstaan door: 

Vaste aantallen i.p.v. geraamde 340.818 
Herfstakkoord 2013 155.000 
Accres 2013 -45.000 
Uitvoeringskosten inburgering 30.449 
Verdeelreserve 15.000 
Hoeveelheidsverschillen 148.000 
Subtotaal 644.267 
Voorgaande jaren 62.845 
Totaal 707.112 



2014-2017 
Voor drie specifieke toevoegingen wordt voorgesteld deze toe te voegen aan de bestaande 
budgetten. Het gaat hier om de overheveling van taken voor wat betreft vergunningverlening, 
toezicht en handhaving van provincie naar de gemeente, voor het armoede- en 
schuldenbeleid en de uitvoeringskosten inburgering. In bijlage 1 gaan wij nader in op de 
onderbouwing waarom wij deze bedragen willen toevoegen aan de betreffende 
uitvoeringsbudgetten. 

2014 2015 2016 2017 

Verhogen budget overheveling taken vwb 
vergunningsverlening, toezicht en handhaving 16.981 16.981 16.981 16.981 

Verhogen budget armoede- en schuldenbeleid 59.275 
Uitvoeringskosten inburgering 30.449 
Totaal 106.705 16.981 16.981 16.981 

Behoedzaamheidsreserve 

Conform de uitgangspunten van de nieuwe bestemmingsreserve, behoedzaamheidsreserve 
algemene uitkering, zouden de positieve en negatieve resultaten van de jaren 2013 en 2014 
met deze reserve verrekend moeten worden. 

Hiermee zijn de te verwachten tekorten voor 2015 t/m 2017 nog niet opgevangen. 
Voorgesteld wordt om het tekort van 2015 t/m 2016 eveneens uit deze reserve op te vangen. 
De overige kortingen op de algemene uitkering kunnen niet volledig via deze reserve afgedekt 
worden, vanwege onvoldoende saldo. Dit betekent dat voor 2017 een tekort van € 329.287 op 
de begroting ontstaat. Dit betekent dat het al door het college ingezette beleid om de 
onttrekkingen uit deze reserve via bezuinigingen te gaan afdekken, moet worden 
gecontinueerd. In onderstaand overzicht ziet u allereerst het effect van de 
behoedzaamheidsreserve en vervolgens de verwachte saldi van de meerjarenbegroting. 

Behoedzaamheidsreserve 2013 2014 2015 2016 2017 
Saldo 1-1 0 847.848 1.054.289 1.183.415 604.670 
Af/bij: begrote mutaties 173.763 610.040 382.685 -169.529 -377.707 
Toevoeging budgetten -106.705 -16.981 -16.981 -16.981 
Mutatie septembercirculaire -33.027 -260.920 -463.974 -635.564 
Mutatie decembercirculaire 707.112 -35.974 227.396 243.329 
Saldo 31-12 847.848 1.054.289 1.183.415 604.670 209.982 

2014 2015 2016 2017 
Saldo begroting 0 0 0 0 
Effect septembercirculaire 2013 260.920 463.974 635.564 603.042 
Effect decembercirculaire 2013 35.974 -227.396 -243.329 -273.755 
Toevoeging budgetten 106.705 16.981 16.981 16.981 
Sub-totaal 403.599 253.559 409.216 346.268 
Gedekt ten laste van behoedzaamheidsreserve -403.599 -253.559 -409.216 -16.981 
Saldo begroting na decembercirculaire 0 0 0 329.287 

sluitend sluitend sluitend negatief 
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Toekomstige ontwikkelingen algemene uitkering in het sociaal domein 

Deelfonds 
In 2015 komt er een deelfonds sociaal domein, naast de algemene uitkering. In dat deelfonds 
komen drie integratie-uitkeringen voor de taakvelden WMO, jeugdzorg en Participatiewet. 
Binnen het deelfonds zijn de geldstromen ontschot. De gelden van het deelfonds mogen niet 
worden besteed aan de spreekwoordelijke lantaarnpalen. Verantwoording van de besteding 
van de gelden geschiedt horizontaal, ofwel aan de eigen gemeenteraad. De verticale 
verantwoording aan de rijksoverheid geschiedt indirect via de Iv3-staten. Risico van 
overbesteding is voor de gemeenten, onderbesteding kan wel gevolgen krijgen door 
opschorting van uitbetaling van het deelfonds. Hier gaat wel een procedure aan vooraf. Zoals 
het er nu naar uitziet wordt het deelfonds sociaal domein na drie jaar overgeheveld naar de 
algemene uitkering en dus opgenomen in het reguliere maatstavenstelsel. 

Jeugdzorg 
In de meicirculaire was reeds een indruk gegeven van het macrobudget voor jeugdzorg, 
inclusief verdeling ervan per individuele gemeente. Budget is gebouwd vanuit een historisch 
model. Het budget is thans 5,5% hoger dan in mei. Vanaf 2016 komt er geleidelijk een 
objectief verdeelmodel. 

WMO 
De rijksoverheid had beloofd dat in oktober het macro-budget WMO bekend gemaakt worden, 
inclusief een verdeling per individuele gemeente. De discussie rond het taakveld persoonlijke 
verzorging gooide echter roet in het eten. Thans wordt een aankondiging gedaan dat het 
binnenkort alsnog geschiedt, op basis van een historisch model. Ook hier geldt dat er vanaf 
2016 geleidelijk een objectief verdeelmodel komt. 

Participatiewet 
Getracht wordt in het voorjaar 2014 een verdeelmodel beschikbaar te hebben, zodat 
gemeenten in de komende meicirculaire 2015 geïnformeerd worden over hun aandeel. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

nessen n ijn 
burgemeester tans 



Bijlage 1 
Overheveling taken vergunningverlening, toezicht en handhaving 

Per 1 januari 2014 is het bevoegd gezag van provinciale inrichtingen overgegaan naar de 
gemeente. Daarmee zijn ook de taken voor wat betreft vergunningverlening, toezicht en 
handhaving overgeheveld van provincie naar de gemeente. Het gaat hier om wettelijke taken. 
Naar verwachting zal de omgevingsdienst een belangrijke taak krijgen in de uitvoering van 
deze taken. 

Begin 2014 zal de omgevingsdienst het bestuur een begrotingswijziging voorleggen waarin in 
eerste instantie de bijdrage van de verschillende gemeenten wordt verhoogd met de bedragen 
zoals genoemd in de Decembercirculaire. De bijdrage van de provincie zal evenredig worden 
verlaagd. In de loop van 2014 en 2015 zal blijken of de berekeningssystematiek zoals die 
door de VNG en het IPO is afgesproken overeenkomt met de werkelijk gemaakte uren. (bron: 
brief omgevingsdienst de dato 31 dec. 2013) 

Armoede- en schuldenbeleid 

In de Programmabegroting 2014 is opgenomen dat het minimabeleid dient te worden 
aangepast op basis van de wetswijziging WWB-maatregelen. In samenspraak met de 
gemeente Leiden, conform de geldende afspraken over harmonisering van beleid, wordt 
eveneens een herijking van het minimabeleid doorgevoerd. Op basis van de WWB en in 
relatie tot verbinding met de decentralisaties willen wij deze middelen reserveren voor 
versterking van participatiemogelijkheden van de minima, specifiek ook kinderen, in 
Leiderdorp door het leggen van verbindingen met maatschappelijke organisaties (te denken 
valt bijvoorbeeld aan initiatieven zoals het Jeugdsportfonds). 

Uitvoeringskosten inburgering 

De per 1 januari 2013 gewijzigde Wet inburgering heeft de gemeente de taak opgelegd om te 
zorgen voor de zorgvuldige afbouw en afloop van de inburgering, waaronder de doorloop van 
inburgeringstrajecten en de bijbehorende handhaving (prognose tot en met 2017). Voor het 
voldoen aan deze verplichting is voor 2014 en 2015 gemiddeld 0,5 fte per jaar benodigd. De 
uitvoering van deze taak is opgenomen binnen de dienstverlening Werk & Inkomen Leiden-
Leiderdorp. De reguliere bekostiging van de uitvoeringskosten inburgering via de algemene 
uitkering eindigt met ingang van 2014, vandaar dat deze middelen in de decembercirculaire 
2013 zijn opgenomen. De Rijksoverheid heeft de gemeenten voor de handhavingstaak met 
betrekking tot de lopende inburgeringstrajecten voor de periode 2014 tot 2018 eenmalig 
middelen toegekend om deze uitvoeringstaak vorm en inhoud te geven. De uitvoeringstaak is 
opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst Werk & Inkomen die aan het einde van 2014 
eindigt en waarvoor dit jaar nieuwe onderhandelingen over de uitvoeringskosten plaatsvinden. 
In dit kader is het verstandig eerst deze onderhandelingen af te wachten, alvorens de 
middelen eventueel te laten vrijvallen. De huidige populatie van inburgeringstrajecten en de 
toename van het aantal uitkeringsgerechtigden rechtvaardigen de gedachte dat de 
uitvoeringskosten in de nieuwe dienstverleningskosten zullen toenemen. Mocht dit niet het 
geval zijn dan zal een eventueel positief onderhandelingsresultaat evenals als vorige keren 
vrijvallen in de algemene middelen. 


