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Object- Omschrijving Kosten- Omschrijving Object- Oude Vermeer- Vermin- Nieuwe
nummer soort soort begroting dering dering begroting 

P4 Sociaal domein 4343018 Zorg in Natura Kostenplaats 950.000,00 0,00 -170.610,00 779.390,00
P4 Sociaal domein 4423005 Uitvkstn. hhverz WMO Kostenplaats 1.879.591,00 0,00 -52.967,00 1.826.624,00
P4 Sociaal domein 4424003 Bijdr gem.regelingen Kostenplaats 2.821.505,00 0,00 -662,00 2.820.843,00
P4 Sociaal domein 8000001 Nog te real. stelp . Kostenplaats 0,00 0,00 -89.222,00 -89.222,00

AD Algemene dekkingsmiddelen 4000010 Saldo begroting Kostenplaats 0,00 107.935,26 0,00 107.935,26
AD Algemene dekkingsmiddelen 8000001 Nog te real. stelp . Kostenplaats -375.610,00 25.000,00 0,00 -350.610,00
AD Algemene dekkingsmiddelen 8411001 Algemene uitkering Kostenplaats -18.289.488,00 0,00 -192.923,00 -18.482.411,00
AD Algemene dekkingsmiddelen 8411020 Integr-uitk Jeugdz. Kostenplaats -4.927.771,00 89.222,00 0,00 -4.838.549,00
AD Algemene dekkingsmiddelen 8411021 Integr-uitk WMO nwe Kostenplaats -3.054.994,00 170.610,00 0,00 -2.884.384,00
AD Algemene dekkingsmiddelen 8411022 Integr-uitk Wsw Kostenplaats -2.821.505,00 662,00 0,00 -2.820.843,00
AD Algemene dekkingsmiddelen 8710001 Beschik over res Kostenplaats -2.065.606,74 112.954,74 0,00 -1.952.652,00

Totaal exploitatie 506.384,00 -506.384,00



Object- Omschrijving Kosten- Omschrijving Object- Oude Vermeer- Vermin- Nieuwe
nummer soort soort begroting dering dering begroting 

62101 algemene weerstandsreserve 4710002 Beschikking reserves Interne order 0,00 0,00 -112.954,74 -112.954,74

Totaal reserves 0,00 -112.954,74



 
Toelichting op de 1e wijziging van de begroting van baten en lasten, begroting 2017 
 
De begroting 2017 is op 16 september verstuurd aan de leden van de gemeenteraad. 
Op de derde dinsdag van september, 20 september, is de septembercirculaire verschenen. 
 
In deze 1e wijziging van de begroting zijn de gevolgen van de septembercirculaire verwerkt. 
 
Programma Sociaal Domein 
 
Budget huishoudelijke hulp 
De decentralisatie uitkering sociaal domein onderdeel nieuwe taken van de nieuwe WMO is verlaagd 
met € 170.610,00. Deze verlaging wordt budgettair neutraal verwerkt door het budget met hetzelfde 
bedrag te verlagen en die verlaging wordt doorgevoerd bij de post uitvoeringskosten huishoudelijke 
verzorging wmo. 
 
De integratie uitkering wmo is in de algemene uitkering verlaagd met € 52.967,00 en deze verlaging 
wordt budgettair neutraal verwerkt door de uitvoeringskosten huishoudelijke verzorging met 
hetzelfde bedrag te verlagen. 
 
Totaal verlaging budget € 223.577,00. 
 
Bijdrage gemeenschappelijke regelingen  
De decentralisatie uitkering sociaal domein onderdeel Participatiewet is verlaagd met  
€ 662,00. Deze verlaging wordt budgettair neutraal verwerkt door de raming van de uitgaven voor de 
doorbetaling aan Diamant  met hetzelfde bedrag te verlagen. 
 
Nog te realiseren stelpost 
De decentralisatie uitkering sociaal domein onderdeel Jeugdzorg is verlaagd met  
€ 89.222,00. Deze verlaging wordt budgettair neutraal verwerkt door een stelpots te ramen voor het 
behalen voordeel lagere uitgaven Jeugdwet. 
 
Algemene dekkingsmiddelen 
 
Stelpost  
Tijdens de behandeling van de begroting in de gemeenteraad is besloten om de te realiseren stelpost  
om de (sportverenigingen ) meer te laten betalen voor de accommodaties met 1 jaar uit te stellen. 
Dat betekent dat de stelpost ad € 25.000,00 in 2017 komt te vervallen. Dat betekent ook dat het 
saldo van de begroting 2017 met € 25.000,00 daalt. 
 
Saldo begroting  
De uitkomst van deze begrotingswijziging betekent een budgettair voordeel van € 245.890,00. 
In de primaire begroting was er sprake van een tekort van € 112.955,00 en door de september 
circulaire en het voordeel van € 245.890,00 slaat het tekort om in een batig resultaat van  
€ 132.935,00 welk saldo als zodanig wordt gepresenteerd. 
Tijdens de behandeling van de begroting in de gemeenteraad is besloten om de te realiseren stelpost  
om de (sportverenigingen ) meer te laten betalen voor de accommodaties met 1 jaar uit te stellen. 
Dat betekent dat de stelpost ad € 25.000,00in 2017 komt te vervallen. Dat betekent ook dat het 
saldo van d ebegroting 2017 met € 25.000,00 daalt. 
 
 



Algemene uitkering  
Per saldo levert de algemene uitkering voor 2017 een voordeel op van € 245.890,00 
 
De financiële consequenties van de septembercirculaire 2016 zijn samengevat de volgende: 
 
 2017 2018 2019 2020 
     
Nieuwe raming o.b.v. sept. circulaire 2016 18.482.411 19.099.044 19.478.918 19.869.617 

     
Verschil met geraamd o.b.v. meicirculaire  192.923 450.468 589.673 646.142 
     
Verlagen uitgavenposten taakmutaties 52.967 52.967 52.967 53.048 
     
Gevolg voor financieel resultaat 245.890 503.435 642.640 699.190 

 
 
Integratie uitkering Jeugdzorg 
Integratie uitkering WMO nieuwe taken 
Integratie uitkering WSW 
 
In deze begrotingswijziging worden de budgetten voor de jaarschijf 2017 aangepast en budgettair 
neutraal verwerkt. 
 
Mutaties sociaal domein september20 16 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Decentralisatie AWBZ naar de WMO  -2.915 -170.610 -159.789 -157.841 -147.322 
2 Decentralisatie Jeugdzorg 594.910 -89.222 -89.221 -89.221 -89.221 
3 Decentralisatie Participatiewet -737 -662 -595 -551 -515 
  Totaal mutaties 591.258 -260.494 -249.605 -247.613 -237.058 

 
Ad 1,2, 3 Sociaal domein (3D) 
In het bestuurlijk overleg van 24 augustus jl. zijn de VNG en het ministerie van VWS het eens 
geworden over het doorvoeren van mutaties in de integratie-uitkering Sociaal domein die betrekking 
hebben op taken die voor gemeenten wegvallen of erbij komen doordat groepen cliënten feitelijk in 
een ander domein terecht komen/zijn gekomen. Deze mutaties hebben dus te maken met verkeerde 
veronderstellingen in de budgettoedeling per 1 januari 2015 (een foutieve startstreep). In totaliteit 
gaat het om een neerwaartse bijstelling van de integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel Wmo 
2015, met een bedrag van € 179 miljoen in 2017, aflopend tot een bedrag van € 159 miljoen 
structureel in 2021. Voor het onderdeel Jeugd gaat het om een bedrag van € 47 miljoen in 2017, 
aflopend tot een bedrag van € 17 miljoen structureel in 2021. Het jaar 2016 wordt niet gecorrigeerd. 
 
Het kabinet heeft besloten om meerpersoonshuishoudens waarbij één van de partners chronisch 
ziek is, en daardoor niet kan werken, financieel tegemoet te komen via een verlaging van de eigen 
bijdragen Wmo 2015. De gemeenten worden via de integratieuitkering Sociaal domein, onderdeel 
Wmo 2015, gecompenseerd voor minder opbrengsten aan eigen bijdragen. Het gaat structureel 
vanaf 2017 om een bedrag van € 50 miljoen. 
 
In deze begrotingswijziging worden de budfgetten voor de jaarschijf aangepast en budgettair 
neutraal verwerkt. 
 
Beschikking over reserves 



De primaire begroting vertoonde een tekort van € 112.954,74. Voor dit tekort werd beschikt over de 
awr zodat de begroting sluitend was. Gelet op de actuele cijfers komt de raming over de awr te 
vervallen. 
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