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Via deze raadsinformatie wordt u geïnformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire 
gemeentefonds 2016 voor de gemeente Goirle. 

1. Algemene mutaties
In de septembercirculaire 2016 heeft het Rijk een aantal algemene mutaties op het gemeentefonds 
gemeld, die leiden tot de onderstaande positieve bijstellingen voor 2016-2020.

Algemene mutaties gemeentefonds sept  2016 2016 2017 2018 2019 2020
 Totaal 27.065 245.890 503.435 642.640 699.190

De algemene mutaties hebben invloed op de begrotingssaldi. De meerjarenbegroting 2017-2020 
wordt hierdoor al in 2017 sluitend in plaats van in 2020.

2. Taakmutaties
In de septembercirculaire 2016 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 sept 2016 2016 2017 2018 2019 2020

1
Verhoogde asielinstroom partieel effect voor te 
plaatsen vergunninghouders 170.930 0

                     
- 

                     
- 

                     
- 

2 Verhoogde asielinstroom participatie en integratie 94.884 0
                     

- 
                     

- 
                     

- 
3 Integratie-uitkering WMO -9.235 -52.967 -52.967 -52.967 -53.048
 Totaal taakmutaties 256.579 -52.967 -52.967 -52.967 -53.048

Deze taakmutaties zijn over het algemeen budgettair neutraal voor de begroting. Corresponderende 
uitgavenposten in de begroting worden verlaagd/verhoogd.

De baten uit beide uitkeringen voor de asielinstroom kunnen gemeenten vrij aanwenden ter dekking 
van lasten die ze op hun begroting ramen voor dit doel. Ook voor 2017 is er geld beschikbaar. Dit 
wordt echter pas verdeeld wanneer er in 2017 zicht is op de aantallen gehuisveste 
vergunningshouders.



Bladnummer Datum
2 28 september 2016

3. Sociaal  domein (3D)
Taakmutaties 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 taakmutaties 591.258 -260.494 -249.605 -247.613 -237.058

De mutaties hebben te maken met:
 Verkeerde veronderstellingen in de budgettoedeling per 1 januari 2015 (een foutieve 

startstreep);
 Compensatie voor minder opbrengsten aan eigen bijdragen Wmo;
 Compensatie woonplaatsbeginsel Jeugdzorg. Dit punt zal hieronder worden toegelicht.

Woonplaatsbeginsel Jeugdzorg   
Als gevolg van onze lobby ontvangen we voor 2016 een compensatie van € 590.000,00 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. Informeel is door het Ministerie van VWS 
toegezegd dat de wet per 1 januari 2017 wordt aangepast waardoor onze kosten dus zullen afnemen. 
Omdat er nog geen officiële wetswijziging is zijn de verwachtte lagere lasten voor 2017 en verder nog 
niet meegenomen in de meerjarenbegroting 2017-2020. Vanwege de budgettair neutrale verwerking 
van de integratie-uitkering sociaal domein heeft dit echter geen invloed op de begrotingssaldi.

4. Recapitulatie
Geraamd algemene uitkering 2016 2017 2018 2019 2020

Begroot alg. uitkering obv meicirculaire 16
18.578.35

8 18.289.488 18.648.576 18.889.245 19.223.475
Algemene mutaties 27.065 245.890 503.435 642.640 699.190
Taakmutaties budgettair neutraal 256.579 -52.967 -52.967 -52.967 -53.048

Nieuwe raming obv septcirculaire 2016
18.862.00

2 18.482.411 19.099.044 19.478.918 19.869.617

Geraamd uitkering sociaal domein 2016 2017 2018 2019 2020
Begroot obv meicirculaire 2016 12.041.233 11.116.560 10.558.675 10.371.682 10.225.509
Taakmutaties septembercirculaire 2016 591.258 -260.494 -249.605 -247.613 -237.058
Nieuwe raming obv septcirculaire 2016 12.632.491 10.856.066 10.309.070 10.124.069 9.988.451

Totaal
31.494.4

93
29.338.47

7
29.408.11

4
29.602.98

6
29.858.06

8

De financiële consequenties voor 2016 worden meegenomen in het Financieel Tussenbericht 2016. 
De gevolgen voor 2017 zijn verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2017.
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