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Geachte leden van de raad, 

Net na Prinsjesdag hebben wij de septembercirculaire 2013 ontvangen. De 
septembercirculaire is doorgerekend voor Leiderdorp. Via deze brief willen wij u informeren 
over het effect op de begroting 2013 en de aan u voorliggende begroting 2014-2017. 
Zoals gebruikelijk en conform de richtlijnen van de provincie is de begroting opgesteld op 
basis van de meicirculaire. De uitwerking van de septembercirculaire zal in de eerstvolgende 
begrotingswijziging worden opgenomen. Voor 2013 is dit de begrotingswijziging die voor de 
raad van december 2013 op de agenda staat. Voor 2014 en verder zal dit begin 2014 in 
begrotingswijziging 1 worden opgenomen. 

Het effect van de septembercirculaire is als volgt: 

2013 2014 2015 2016 2017 
totaal voor septembercirculaire -22.213.028 -23.466.930 -21.913.993 -21.753.854 -21.413.409 
totaal na septembercirculaire -22.180.001 -23.206.010 -21.450.019 -21.118.290 -20.810.367 
Effect septembercirculaire 2013 33.027 260.920 463.974 635.564 603.042 

nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel 

De hierboven genoemde effecten zijn uit diverse posten opgebouwd. Het belangrijkste 
nadelige effect is ontstaan als gevolg van de bijstelling van de uitkeringsfactor 
(indexatiefactor). Naast dit grote nadeel zijn er ook enkele positieve bijstellingen in het 
resultaat verwerkt. Deze positieve bijstellingen betreffen voor: 

- 2013: armoede beleid (€ 16.000) en WMO (€ 46.000); 
- 2014 en verder: WMO (€ 180.000) inclusief Maatwerkvoorziening WMO (€ 28.000). 

De hiervoor beschikbaar gestelde middelen worden vooralsnog niet toegekend aan het 
betreffende beleidsterrein. Wij beraden ons of de extra toegekende middelen voor armoede 
beleid (extra inzet op kinderen) en maatwerkvoorziening (compensatie voor chronisch zieken 
en gehandicapten) wel moeten worden ingezet. Indien dit het geval is zullen wij u hierover 
informeren. 



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. 

Dit geeft het volgende resultaat voor deze reserve. 
Behoedzaamheidsreserve 2013 2014 2015 2016 2017 
saldo 1-1 0 140.736 489.856 872.541 703.012 
Af/bij: begrote mutaties 173.763 610.040 382.685 -169.529 -377.707 
mutatie septembercirculaire -33.027 -260.920 
saldo 31-12 140.736 489.856 872.541 703.012 325.305 

Hiermee zijn de te verwachten tekorten voor 2015 t/m 2017 nog niet opgevangen. 
Voorgesteld wordt om het tekort van 2015 voor een bedrag van € 300.000 eveneens uit deze 
reserve op te vangen. De overige kortingen op de algemene uitkering kunnen niet via deze 
reserve afgedekt worden, vanwege onvoldoende saldo. Dit betekent dat voor deze jaren een 
tekort op de begroting ontstaat. In onderstaand overzicht ziet u allereerst het effect van de 
behoedzaamheidsreserve en vervolgens het resterende negatieve saldo. 

Behoedzaamheidsreserve 2013 2014 2015 2016 2017 
saldo 1-1 0 140.736 489.856 572.541 403.012 
Af/bij: begrote mutaties 173.763 610.040 382.685 -169.529 -377.707 
mutatie septembercirculaire -33.027 -260.920 -300.000 
saldo 31-12 140.736 489.856 572.541 403.012 25.305 

2014 2015 2016 2017 
saldo begroting 0 0 0 0 
effect septembercirculaire 260.920 463.974 635.564 603.042 
gedekt ten laste van behoedzaamheidsreserve -260.920 -300.000 0 0 
saldo begroting na septembercirculaire 0 163.974 635.564 603.042 

sluitend nadeel nadeel nadeel 

Dit betekent dat het al door het college ingezette beleid om de onttrekkingen uit deze reserve 
voor de jaren 2016 en 2017 via bezuinigingen te gaan afdekken worden vervroegd met een 
bezuinigingsopgave voor 2015 en met extra bezuinigingen voor 2016 en 2017. 

Is er dan geen enkel positief geluid te melden? Jawel, een klein positief signaal is er wel. Door 
het sluiten van het herfstakkoord 2013 lijkt het erop dat de miljoenennota zodanig is bijgesteld 
dit voor 2014 een nadeel oplevert van € 90.000 maar voor de volgende jaren een voordeel 
oplopend van € 140.000 in 2015 tot € 180.000 in 2017. 

Daarnaast zijn de begrote bedragen voor 2013 nog altijd gebaseerd op aantallen die nog niet 
allemaal definitief zijn. Het rijk gaat in zijn beschikkingen uit van geraamde aantallen. De 
ramingen van het rijk liggen beduidend lager dan die wij hanteren. Dit zal, ook gezien de 
ervaring van voorgaande jaren, ertoe leiden dat aan het eind van het jaar een positieve 
bijstelling van de algemene uitkering plaats zal vinden van ca. € 200.000. Dit bedrag wordt 
vooralsnog niet ingeboekt, maar zal vrijvallen en conform het beleid van de 
behoedzaamheidsreserve bij het opstellen van de jaarrekening in deze reserve worden 
gestort. 



Decentralisaties 
In de meicirculaire 2013 is een indicatie gegeven wat de vergoeding voor jeugdzorg per 
individuele gemeente kan gaan worden, na aftrek van allerlei kortingen. De bedragen zijn niet 
meegenomen in de telling van de berekeningen. In de septembercirculaire (2013) zou op 
basis van eenzelfde historische basis inzicht geboden worden voor de nieuwe WMO. Dit is 
niet gebeurd, in oktober zal dit waarschijnlijk bekend gemaakt worden. Pas bij de volgende 
meicirculaire (2014) wordt voor beide taken een meer reële inschatting bekend gemaakt en 
kan het meerjarenbeeld worden bepaald en aangepast. De rijksvergoeding voor de 
Participatiewet zal de eerste jaren waarschijnlijk een specifieke uitkering (dus buiten het 
gemeentefonds om) blijven. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 


