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Via deze raadsinformatie wordt u geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire 
gemeentefonds 2017 voor de gemeente Goirle. 

1. Algemene mutaties
In de meicirculaire 2017 heeft het Rijk een aantal algemene mutaties op het gemeentefonds gemeld, 
die leiden tot de onderstaande positieve bijstellingen voor 2017-2021.

Algemene mutaties gemeentefonds mei 2017 2017 2018 2019 2020 2021

 Totaal 111.618 508.589 680.042 738.357 828.209

De algemene mutaties zijn voornamelijk  het gevolg van de accressen. Het rijk gaat daarbij uit van  
andere percentages voor de lonen en prijzen. Als gevolg daarvan hebben wij onze uitgaven aangepast 
voor de onderdelen salarissen en prijzen en komen we in de meerjarenramingen op een netto 
voordeel van ruim 4 ton voor ieder jaar.

2. Taakmutaties
In de meicirculaire 2017 heeft het Rijk ook een aantal mutaties op specifieke activiteiten gemeld. 
Deze leiden tot bijstelling in de algemene uitkering voor de gemeente Goirle tot de bedragen, die in 
onderstaand overzicht zijn vermeld (een positief bedrag is voordelig, een negatief bedrag is nadelig).

Taakmutaties gemeentefonds mei 2017 2017 2018 2019 2020 2021

1 Verhoogde asielinstroom partieel effect 25.640     

2 Verhoogde asielinstroom participatie en integratie 14.233     

3 Integratie-uitkering WMO 32.950 52.211 52.211 52.358 53.081

4 VNG gezamenlijke gemeentelijke uitvoering  26.749 30.600 31.222 31.662

5 Armoedebestrijding kinderen  -917 -917 -917 -917

 Totaal taakmutaties 72.823 78.043 81.894 82.663 83.826

Deze taakmutaties zijn over het algemeen budgettair neutraal voor de begroting. Corresponderende 
uitgavenposten in de begroting worden verlaagd/verhoogd. De integratie-uitkering Wmo is niet 
budgettair neutraal verwerkt. Naar verwachting is dit extra budget niet nodig.

3. Sociaal domein (3D)
Mutaties sociaal domein mei 2017 2017 2018 2019 2020 2021

1 Decentralisatie AWBZ naar de WMO 92.916 180.527 180.280 200.410 200.376

2 Decentralisatie Jeugdzorg 347.473 410.856 410.855 437.827 437.896

3 Decentralisatie Participatiewet 27.622 28.900 -4.864 -398 -2.992

 Totaal mutaties 468.011 620.283 586.271 637.839 635.280



Bladnummer Datum

2 7 juli 2017

De mutaties hebben te maken met:
 Loon- en prijsbijstellingen;

 Uitkering groeiruimte 2018;

 Correctie uitname herinstromers Wlz met ingang van 2017;

 Extramuralisering 2018 met ingang van 2018;

 Kinderen met somatische aandoeningen, een uitname met ingang van 2018.

 Woonplaatsbeginsel Jeugdzorg. Dit punt zal hieronder nader worden toegelicht.

Woonplaatsbeginsel Jeugdzorg   
Als gevolg van onze lobby ontvangen we voor 2017 een compensatie van € 273.909,00 voor de extra 
kosten die de gemeente Goirle heeft a.g.v. een onvolkomenheid in het woonplaatsbeginsel. Door 
deze onvolkomenheid komen de kosten van de Jeugdzorg van kinderen die samen met hun moeder in 
de Bocht verblijven voor rekening van gemeente Goirle. Naar verwachting wordt de wet per 1 januari 
2018 aangepast waardoor onze kosten dus zullen afnemen. De verwachtte lagere lasten voor 2018 en 
verder zijn als stelpost  meegenomen in de meerjarenbegroting 2018-2021. Vanwege de budgettair 
neutrale verwerking van de integratie-uitkering sociaal domein heeft dit echter geen invloed op de 
begrotingssaldi.

Overheveling naar algemene uitkering
De voorgenomen overheveling per 2018 van de integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene 
uitkering is uitgesteld. De overheveling kan op zijn vroegst in 2019 plaatsvinden. Er zijn echter 
geluiden dat het niet eerder dan 2020 kan plaatsvinden en dat de overheveling wellicht helemaal niet 
doorgaat maar dat de integratie-uitkering de vorm van een decentralisatie-uitkering zal aannemen.

4. Recapitulatie
Raming algemene uitkering 2017 2018 2019 2020 2021

Begroot alg. uitkering obv dec. circulaire 16 18.571.257 19.188.133 19.564.956 19.955.727 20.246.171

Algemene mutaties meicirculaire 111.618 508.589 680.042 738.357 828.209

Taakmutaties budgettair neutraal mei 72.823 78.043 81.894 82.663 83.826

Nieuwe raming obv meicirculaire 2017 18.755.698 19.774.765 20.326.892 20.776.747 21.158.206

Raming uitkering sociaal domein 2017 2018 2019 2020 2021

Begroot obv dec. circulaire 2016 10.967.038 10.309.070 10.124.069 9.988.451 9.944.799

Mutaties meicirculaire 468.011 620.283 586.271 637.839 635.280

Nieuwe raming obv meicirculaire 2017 11.435.049 10.929.353 10.710.340 10.626.290 10.580.079

Totaal 30.190.747 30.704.118 31.037.232 31.403.037 31.738.285

De financiële consequenties voor 2017 zijn meegenomen in de Burap 2017. De gevolgen voor 2018-
2021 zijn verwerkt in de (meerjaren)begroting 2018-2021.
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