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__________________________________________________________________________________ 
 Via deze raadsinformatie wordt u geïnformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire 
gemeentefonds 2017 voor de gemeente Goirle.  
 
De effecten voor  de begroting 2018 tot en met 2021 zijn in het raadsvoorstel en -besluit tot het 
vaststellen van de begroting 2018 meegenomen en verwerkt in de 1e wijziging van de begroting 
2018. 
Daarnaast heeft de september circulaire ook nog effecten voor de lopende begroting 2017 te weten: 
 

a. Uitkeringsjaar 2016 
De rekeneenheid voor de algemene uitkering van 2016 daalt ten opzichte van de meicirculaire met 4 
punten naar 1,447. De hoofdoorzaak is het naar boven bijgestelde aantal bijstandsontvangers en 
uitkeringsontvangers. Dit betekent een nadeel van € 54.196,00. 
 

b. Uitkering jaar 2017 
In de meicirculaire 2017 heeft het Rijk een aantal algemene mutaties op het gemeentefonds gemeld, 
die leiden tot de onderstaande negatieve  bijstellingen voor 2017.  
De algemene uitkering daalt met € 131.572,00. Daarnaast zijn er een drietal taakmutaties die 
budgettair neutraal worden verwerkt zodat het nadeel voor 2017 bedraagt: 
 
Lagere uitkering:         € 131.572,00 
Te verwerken taakmutaties: 
Uitkering verhoogde asielstroom partieel effect   €  14.244,00 
Uitkering verhoogde asielstroom participatie en integratie  €    7.907,00 
Aanpassing integratie uitkering WMO             -  €     3.683,00 
Per saldo last voor de begroting      €   18.468,00 
Nadeel voor 2017        € 150.040,00  
 
Het accres voor 2017 wordt ten opzichte  van de raming in de meicirculaire 2017 neerwaarts 
bijgesteld. De neerwaartse bijstelling van het accres is met name het gevolg van 
uitvoeringsmeevallers op de begroting van Sociale zaken. 
Daarnaast speelt het plafond van het BTW compensatiefonds  een rol. 
De ontwikkeling van het BTW compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden met ingang van 
2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering. De ruimte onder het plafond is voor de 
jaren 2017 en 2018 afgenomen met als gevolg een kleinere toevoeging aan de algemene uitkering 
dan eerder aangegeven. Voor 2017 gaat om  een neerwaartse bijstelling van € 54,1 miljoen.  
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Als gevolg van de neerwaartse aanpassing van het accres daalt de rekeneenheid ( uitkeringsfactor)  
met 11 punten naar 1,430. Het nadeel voor 2017 bedraagt als gevolg daarvan  € 131.572,00.  
Rekening houdend met de taakmutaties is het nadeel voor 2017 € 150.040,00. 
 
De financiële consequenties voor 2017  in totaal € 204.236,00 ( 2016: € 54.196,00 en voor 2017  
€ 150.040,00 ) dienen verwerkt te worden in het financiële tussenbericht dat door de gemeenteraad 
in de raad van december wordt vastgesteld. 
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