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Geachte leden van de raad,

Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar de informatie over de 

gemeentefonclsuitkeringen: in de meicirculaire (op basis van de Voorjaarsnota), in 

de septembercirculaire (op basis van de Miljoenennota) en in de decembercirculaire 

ter afronding van het lopende jaar (op basis van de Najaarsnota). De indeling van de 

circulaire is afgestemd op de soorten uitkeringen die het gemeentefonds kent, te 

weten de algemene uitkering en decentralisatie uitkeringen. in deze brief wordt 

inzicht gegeven op de wijzigingen in de rijksbijdragen in de meicirculaire 2016.

Samenvatting 
De wijzigingen in de algemene uitkering zijn via de behoedzaamheidsreserve 
goed op te vangen, waarbij opgemerkt dat de ontwikkelingen naar hetjaar 

2020 een negatief beeld vertonen. Wij verwachten dat dit effect op termijn zal 

afnemen.
De wijzigingen in de decentralisatie uitkeringen worden op door 

vertaald naar de uitgavenkant van de begroting op grond van de gedragslijn dat 

de overgedragen middelen voor het sociaal domein beschikbaar blijven.

Inleiding 
Op 31 mei 2016 is de Meicirculaire gemeentefonds 2016 verschenen. De 

ontwikkeling van de uitkering uit het gemeentefonds wijzigt als gevolg van de 

actualisering van maatstaven, ontwikkelingen binnen de rijksbegroting en specifieke 

taakmutaties. Aan de hand van de circulaire zijn door Servicepunt71 de effecten 

voor de gemeente Leiderdorp doorgerekend. Het totaalbeeld is positief.
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l totaalbeeld 2016 2011 zins 2019 1 zozo 

Begroting 2016/ kadenota 2017-2020 -33.468 31.954 -31.674 61.650 l -31.700 
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Ontwikkeling uitkering gemeentefonds -424 1 -580 -363 -189 
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De uitkering wordt onderverdeeld naar twee geldstromen, nl de algemene uitkering 
en de decentralisatie uitkeringen. Als de ontwikkeling van de uitkering uit het 
gerneentefonds naar deze twee geldstromen wordt onderverdeeld dan zien we 
volgende beeld:
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Decentralisatie uitkeringen -382 452 -564 -528 
-424 580 U

l Ontwikkeling uitkering gerneentefonds -189 
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Algemene Uitkering 
De algemene uitkering valt met uitzondering van 2018 nadelig uit. De uitkomsten 
voor de jaren 2016 en 2017 zijn het gevolg van een afroming op de algemene 
uitkering voor de “verhoogde asielinstroom” van E 65.671 en 6 248.422. ln het 
uitvverkingsakkoord Verhoogde Asielínstroom is namelijk afgesproken dat de hogere 
algemene uitkering (als gevolg van de uitgaven van het Rijk) via de uitkeringsfactor 
worden afgeroomd om voor deze jaren de "decentralisatie uitkering Verhoogde 
asielinstroom" te voeden. indien we deze korting van 6 312.093 buiten beschouwing 
laten dan blijft er voor de jaren 2016, 2017 en 2018 een (gering) voordeel.

De jaren 2019 en 2020 vallen nadelig uit. Het accres (groei gemeentefoncls op basis 
van de "Samen trap op en af" afspraak) ontwikkelt zich in de jaren 2018-2020 
positief. Echter, in afwijking van de septernbercircuiaire wordt in de meicirculaire 
uitgegaan van een forse toename van de prijsontwikkeling met een stijging van 
naar perjaar. Deze sterke stijging wordt, vooralsnog, niet volledig 
gecompenseerd door het Rijk. Dat is een tegenstrijdige ontwikkeling. Wij 
verwachten dat de geraamde prijsontwikkeling uiteindelijk ook tot uitdrukking zal 
komen in de Rijksbegroting vanaf 2018 of dat de verwachte prijsontwikkeling lager 
zal zijn. Kortom: de algemene uitkering pakt door deze wijziging nadelig uit maar 
lijkt een te negatief beeld te schetsen.

Decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroorn 
ln het uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroorn is afgesproken dat de extra 
middelen aan gemeenten beschikbaar worden gesteld volgens het uitgangspunt 
'geld volgt vergunninghouder'. Gemeenten ontvangen een bedrag per geplaatste 
vergunninghouder via de Decentralisatie uitkering Verhoogde Asielinstroom.ln het 
raadsbesluit "lvlaatschappelijke integratie en participatie van vergunninghouders”
van 7 maart 2016 is een bedrag van 324.000 beschikbaar gesteld, vooruitlopend 
op de compensatie via de algemene uitkering. Dit bedrag is via het begrotingssaldo 
in de kadernota 20171020 ten laste van de behoedzaamheidsreserve gebracht. Nu 
vaststaat dat er voor deze uitgaven een aparte decentralisatie uitkering komt, wordt dit bedrag teruggestort in de behoedzaamheidsreserve,zie onderstaande tabel.Meer informatie over de toekenning van de DU Verhoogde Asielstroom zal volgen in de septembercirculaire 2016.

x 1.000 l verhoogde asrelrnsrraam zins l 2011 zate 2019 2020 l Decentr. uitk. verhoogde asieiinstroorn ~130 f -130 -64 ik Storting in de behoedzaamheidsreserve 130 I 130 64 f neutraal j neutraal neutraal 
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Decentralisatie uitkeringen 
De ontvangen middelen voor de decentralisaties blijven beschikbaar voor de 
uitvoering van de taken op gemeentelijk niveau. Dit uitgangspunt passen we ook toe 

op de wijzigingen in de decentralisatie uitkeringen, welke als volgt zijn opgebouwd.
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Ontwikkeling decentralisatie uitkeringe -S64 -535 
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De rneicircuiaire 2017 2020 geeft duidelijkheid over de huishoudelijke hulp toelage 

van de Rijksoverheid. Kregen we over jaren 2015 en 2016 hiervoor aparte 

financiering is dit voor 2017 en volgende jaren niet het geval. De toelage van het Rijk 

die we over 2016 ontvangen bedroeg 6 461.266. Deze vergoeding is in 2015 op basis 

van een algemene voorziening ten goede gekomen van de beoogde doelgroep. De 

rneicirculaire laat zien dat vanaf 2017 eerst 40 miljoen oplopend tot 2020 100 

miljoen zal worden toegevoegd aan het gerneentefonds om de gemeente de 

mogelijkheid te geven de toelage of anderszins voort te zetten. Voor Leiderdorp 

betekent dit dat in de periode 2017 2020 slechts 6 74.844 beschikbaar komt en 

vanaf 2020 90.185. De overige middelen die nodig zijn om de toelage te blijven 

hanteren moet de gemeente uit het reeds beschikbaar gestelde budget zien te 

financieren of de tarief bijdrage moet worden verhoogd. Op dit punt signaleren wij 

een risico op de haalbaarheid van voortzetting van deze voorziening.

Op het gebied van het sociale domein laat de meicirculaire verder een loon- en 

prijsbijstelling op Jeugd, Wmo en Participatie zien en komen er aanvullende taken 

van Rijk naar gemeenten op het gebied van de ouderbijdragen jeugdigen en de 

behandelingen van autisme die onder de Jeugdhulp komen te vallen.

Tenslotte geeft de meicirculaire een aanvullende taak voorschoolse 

voorziening peuters. Met deze afspraken wordt alle peuters de mogelijkheid 

gegeven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Via de afspraken zetten 

gemeenten zich actief in om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder 

recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat.

In de kadernota 2017 zijn geen aanvullende middelen gevraagd voor de uitvoering 

van de 3 decentralisaties.Wij verwachten dat na de bestuursrapportage 2016 en 

voorafgaand aan de totstandkoming van de jaarrekening 2016 aan de hand van de 

werkelijke uitgaven kan worden gekeken of voor de periode 2018 2021 in de 

kadernota aanvullende dekking moet worden gevonden. De voor- of nadelen over 

het jaar 2016 worden verrekend met de reserve sociaal domein.

Behoedzaamheidsreserve algemene uitkering 

De behoedzaamheidsreserve algemene uitkering is bij de begroting 2016 ingezet om 

het meerjarenbeeld sluitend te maken. ln de kadernota 2017-2020 is deze 

gedragslijn voortgezet. Voorgesteld wordt om de uitkomsten van de Meicircuiaire 

gemeentefonds 2016 voor de ontwikkeling van de algemene uitkering eveneens te 

verrekenen met de behoedzaamheidsreserve.Zoals hiervoor is aangegeven wordt 

voor de decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom voor de jaren 2016 en 

2017 een storting opgevoerd ter compensatie van de verrekeningen die eerder via 
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het raadsbesluit Maatschappelijke integratie en participatie van vergurininghouders 
ten iaste van de behoedzaamheidsreserve ziin gekomen.

Beheedzeamheidsreserve Algemene 2016 2017 2018 2019 2020 Stand 
Uitkering 
Stand per 31 december 2015 
Geraamde mutaties begroting 2016 -1.639 

en
 lm Bestuursrapportage, voordeei AU .S04 

Kaderneta 20ï7-2020, verrekening .485 

O
J 

O
J Mei circulaire 2016 Aigernerie Uitk.

ik
 

ik
 Decentr. uitk. Verhcrogde Asieiinstroo .Z22 

Totaal behoecizaamheidsreserve -416 I 154 
nadelig i nadeiig ga

.

voordelig nadeiig nad 

us
 

os
 

in bovenstaande tabei is de ontwikkeling van de behoedzaamheidsreserve in beeld 
gebracht. Be eindstand van de reserve op basis van bestaand beleid uit op 
een bedrag van 1.639.000. Als gevoig van de le Bestuursrapportage 2016, de 
Kadernota en de Meicircuiaire gemeentefends 2016 daalt de eindstand 
naar 62 1.222.000.

Wij steiien u voor om deze brief te betrekken bij de behandeling van de Kacierneta 
2017-2020.
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