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Op 31 mei 2011 heeft het ministerie de meicirculaire gepubliceerd. De meicirculaire geeft 
een positiever beeld voor Leiderdorp dan de decembercirculaire.  
 
Naast de mutatie van de circulaire zijn ook de eenheden (zoals inwoners en woningen) 
opnieuw ingeschat voor de jaren 2012 t/m 2015. Uitgangspunt van de circulaire is dat het 
bestuursakkoord wordt aangenomen. Indien dit niet het geval is komt er in de 
septembercirculaire een bijstelling. 
 
De wijzigingen betreffen met name de wijziging van het accres (indexatie). Een andere grote 
mutatie betreft het Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP). Tot 2014 ontvangen we extra 
gelden, vanaf 2016 worden deze gelden weer gekort op de algemene uitkering. Voor de 
kosten voor het NUP wordt in de kadernota een aanvraag gedaan, als deze aanvraag wordt 
gehonoreerd worden de extra ontvangsten niet specifiek toe gekend.  
Daarnaast zijn er een aantal specifieke verhogingen die we wel toe gaan kennen aan het 
betreffende product, omdat er ook extra kosten voor gemaakt gaan worden de komende tijd. 
Voor de WMO betreft het een korting in 2011 en een ophoging van het budget vanaf 2012. 
Omdat we in de kadernota al een korting van € 180.000 willen doorvoeren op de WMO en er 
nog een aantal beleidstaken uitgevoerd moeten worden voegen we de ophoging toe aan het 
WMO budget. 
 
Vanaf 2012 wordt de ‘trap op, trap af –systematiek’ weer ingevoerd. De 
behoedzaamheidrseserve komt echter niet terug. De algemene uitkering wordt in 50 
termijnen aan de gemeente uitgekeerd, de behoedzaamheidsreserve werd hier in het 
verleden op gekort om een verlaging van de algemene uitkering als gevolg van “samen de 
trap af” te kunnen opvangen. Nu deze behoedzaamheidsreserve is afgeschaft kan het 
betekenen dat de gemeente eind 2012/begin 2013 onverwachts een terugbetaling moet 
doen als gevolg van “samen de trap af”. Om dit risico op te vangen wordt € 150.000 als 
“behoedzaamheidsreserve” op zij gezet. Deze “reserve” wordt bij de laatste 
begrotingswijziging van het betreffende jaar opnieuw ingeschat. 
 
Voor 2011 ziet u een lichte stijging. Deze stijging willen wij echter nog niet als voordeel 
inboeken. De algemene uitkering is macro weliswaar vastgesteld voor 2011, maar de 
verdeling over de gemeenten is afhankelijk van de eenheden (zoals inwoners en woningen) 
van alle gemeenten tezamen. Deze herverdeelverschillen kunnen tot nadelen leiden. Op dit 
moment zijn nog niet alle eenheden bij het CBS bekend. De tot op heden ontvangen 
uitkering is lager dan wij verwachten, dit kan komen doordat eenheden tegenvallen danwel 
doordat deze nog niet bekend zijn. Om dit verschil niet groter te laten worden wordt het 
voordeel vooralsnog niet opgenomen. Uiteraard wordt dit punt bij de septembercirculaire 
nogmaals beschouwd. 
 



 

 

Het volgende overzicht geeft aan wat het voor Leiderdorp betekent. 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Totaal mei circ.2011 -22.254.674  -22.144.347  -21.822.551  -21.632.414  -20.730.551  
Totaal dec circ.2010 -22.204.113  -21.773.601  -21.386.234  -21.170.592  -20.716.907  

Verschil t.o.v. dec circ. -50.561  -370.746  -436.317  -461.822  -13.644  
 verhoging au verhoging au verhoging au verhoging au verhoging au 
      
Speciefieke bestemming:      
WMO decentrale uitkering -27.000  25.770  25.770  25.770  25.770  
versterking toezicht 
gastouderopvang 

817  798  785  791  779  

Normering lokaal inkomensbeleid  12.454  12.138  11.242  10.852  
Schuldhulpverlening  9.251  9.059  8.632  8.391  
inburgering  -17.803  -17.619  -17.756  -17.632  
Eenheidsverschillen 2011 76.744      
"behoedzaamheidsreserve"  150.000  150.000  150.000  150.000  

 50.561  180.470  180.133  178.679  178.160  
      
Totaal algemene uitkering t.o.v 
dec circ. minus specifieke 
bestemmingen 

0  -190.276  -256.184  -283.143  164.516  

 verhoging au verhoging au verhoging au verhoging au verlaging au 

 
 
Uiteraard heeft de meicirculaire zijn uitwerking op de stand van de kadernota. In onderstaand 
overzicht ziet u het effect per jaar aangegeven. 
 
  2012 2013 2014 2015 

Stand kadernota                   265                    127                   326-                     85  
verwerking meicirculaire                  190-                  256-                  283-                   165  

stand na verwerking meicirculaire                     75                   129-                  609-                   250  

  nadelig voordelig voordelig nadelig 
 
Met vriendelijke groet, 
College van Burgemeester en Wethouders 


