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Kennisnemen van  
De uitkomsten van de maart en meicirculaire 2018 van het Gemeentefonds en de wijze waarop we 
dat verwerken in de begroting 2018 en de (meer) jarenbegroting 2019-2022. 
 
 Inleiding 
Het is gebruikelijk dat we uw raad informeren over de hoofdlijnen van de circulaires gemeentefonds. 
Met deze Raadsinformatiebrief  geven wij daar uitvoering aan. 
De maartcirculaire gaf een richting aan met betrekking tot de gevolgen voor het gemeentefonds 
vanwege het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet. 
De meicirculaire is verschenen op 31 mei en de gevolgen van de maartcirculaire zijn grotendeels 
verwerkt in de meicirculaire. 
De belangrijkste zaken uit de meicirculaire betreffen een lagere groei van de algemene uitkering dan 
verwacht ten tijde van de maartcirculaire en de concrete overheveling van een groot deel van de 
integratie-uitkering Sociaal Domein naar de reguliere algemene uitkering. 
Deze en nog wat andere zaken lichten we hieronder toe. 
 
 Informatie 
Accressen 
De ontwikkeling van de rijksuitgaven bepaalt voor het grootste deel de ontwikkeling van de 
algemene uitkering. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben 
wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toe- 
of afname van het gemeentefonds - voorvloeiend uit de trap op trap af methode - wordt het accres 
genoemd.  
Het accres groeit de komende jaren fors. Dit valt te verklaren door de beleidsintensiveringen uit het 
Regeerakkoord, de oplopende ramingen voor loon-, prijs- en volumeontwikkelingen en de grondslag 
van de uitgaven die betrokken worden in de normeringssystematiek. In de praktijk betekent het dat 
voortaan de rijksuitgaven in het kader van de Sociale Zekerheid en Zorg ook meetellen in de 
ontwikkeling van het accres. Daarmee tellen nagenoeg alle rijksuitgaven voortaan mee in de 
ontwikkeling van het accres. 
Ten opzichte van de maartcirculaire worden we geconfronteerd met een substantieel lagere accres-
ontwikkeling. Deze neerwaartse bijstelling komt voor een groot deel door een lagere ontwikkeling 
van de lonen en prijzen (en daarmee uitgaven voor het rijk) en de andere systematiek met betrekking 
tot de werkwijze van de ruimte onder het plafond BCF (btw compensatiefonds). 
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Nuanceringen  
De extra algemene uitkering betekent niet dat deze in volle omvang vrij is in te zetten. We hebben de 
extra algemene uitkering deels nodig om daarmee een aantal ontwikkelingen af te dekken. Zo zal een 
deel van de extra verwachte algemene uitkering afgezonderd moeten worden voor:  

 
- dekking hogere loonontwikkelingen dan nu in de eigen meerjarenbegroting zijn verwerkt;  

- dekking volumetoename en loon- en prijsontwikkelingen door overheveling groot deel Sociaal 
Domein naar reguliere algemene uitkering;  

- dekking ‘vertaling’ Interbestuurlijk Programma.  
 
Hogere loonontwikkelingen  
Het rijk gaat ervan uit dat de lonen en prijzen de komende jaren zullen stijgen. Hierdoor ontvangen 
de gemeenten een hoger bedrag aan algemene uitkering. Als gemeente worden we ook met hogere 
lonen en prijzen geconfronteerd, dan waarmee we in de meerjarenbegroting hebben gerekend. 
Voor de lonen is in onze meerjarenbegroting uitgegaan van een percentage van 1% terwijl het rijk 
uitgaat van een stijging van de lonen met 3%. Daarom nemen we, voor het verschil,  in onze 
meerjarenbegroting een stelpost op. 
 
Overheveling deel Sociaal Domein van Integratie-uitkering naar Reguliere algemene uitkering 
Met de voorliggende circulaire is een groot deel van de integratie-uitkering Sociaal Domein met 
ingang van 2019 overgeheveld naar de reguliere algemene uitkering. 
Integraal betekent in dit geval de taken die nu worden overgeheveld en de taken die al langer via de 
reguliere algemene uitkering vallen binnen het sociaal domein, zoals de WWB, minimabeleid en 
bijzondere bijstand. Na de invoer van de nieuwe taken in het sociaal domein in 2015 hebben wij, 
zoals veel gemeenten een koppeling gelegd tussen lasten en ontvangen baten voor deze taken, met 
andere woorden, worden budgettair neutraal verwerkt. 
Het integreerbare deel van het sociaal domein wordt ingeweven in de algemene uitkering in 2019, 
net als voor alle andere gemeentelijke taken (bijvoorbeeld in het fysiek domein). Voor de taken 
binnen het sociale domein die al langer onderdeel uitmaken van de reguliere algemene uitkering 
kennen we de koppeling ook niet tussen de ontvangsten binnen de algemene uitkering en de 
gemeentelijke uitgaven. Wij laten dan ook de budgetneutraliteit binnen het sociaal domein voor de 
nieuwe wmo en de jeugdzorg los en we ramen  de benodigde middelen voortaan in een integrale 
afweging  binnen het totaal van alle dekkingsmiddelen. 
 
Interbestuurlijk Programma (IBP) 
Het kabinet Rutte III staat voor een aantal maatschappelijke opgaven met een wederzijdse 
afhankelijkheid tussen de verschillende overheidslagen. De vervlechting tussen die opgaven vraagt 
om samenwerking. Het opereren als één overheid draagt bij aan het vertrouwen van de  
burger. Daarom hebben op 14 februari 2018 het kabinet, VNG, IPO en Unie van Waterschappen een 
zogenaamd InterBestuurlijk Programma (hierna: IBP) afgesproken, genaamd ‘Samen meer bereiken’. 
De overheidslagen werken samen op basis van gelijkwaardig partnerschap. 
Op de departementen wordt met verschillende snelheden gewerkt aan uitwerkingsafspraken en 
mijlpalen. Per maatschappelijke opgave komen er verschillende akkoorden, afspraken en acties. Die 
worden in deze circulaire nog niet concreet gemaakt. Dus nu nog geen info over bijvoorbeeld de 
enveloppe klimaat. En evenmin een verdeling van het geld uit de stroppenpot sociaal domein ad  
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€ 200 miljoen, als eenmalige regeling in 2018. Zoals bekend hebben gemeenten bij de maartcirculaire 
2018 de helft van dit bedrag ingelegd. De VNG is belast met de verdeling. De feitelijke bedragen zijn 
voorzien in de september-  of decembercirculaire 2018. 
 
Schulden en Armoede 
Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stelt het kabinet voor drie jaar 
geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het 
bijzonder onder kinderen. Deze middelen zullen worden ingezet ter versterking van het 
gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid zodat gemeenten een impuls kunnen geven aan de 
verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en 
versterking van de lokale regie van het armoedebeleid. Er zijn afspraken op hoofdlijnen 
gemaakt met de VNG over de inzet van deze middelen. In samenspraak met de VNG wordt de 
monitoring momenteel vormgegeven. 
 
Verhoogde asielinstroom 
Via de algemene uitkering kregen de gemeenten in 2016 en 2017 extra middelen per instromer ter 
bekostiging van de verhoogde asielinstroom volgens het systeem ‘geld volgt vergunninghouder’. Met 
de voorliggende circulaire ontvangen we incidenteel voor de laatste tranche (november en december 
2017) een bedrag. Dit bedrag zonderen we af voor uitgaven aan de doelgroep. 
 
Samenvatting financieel 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de mutaties algemene uitkering in de komende jaren.  
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Samenvatting consequenties meicirculaire  2018 2019 2020 2021 2022 

Mutaties algemene uitkering:           

Reguliere algemene uitkering ( inkomsten )  267.564 1.084.000 1.650.000 2.164.000 2.601.000 

            

Af te  zonderen voor:           

Armoede en Schulden  -25.963 -21.371 -21.371 0 0 

Verhoogde asielstroom  -4.430 0 0 0 0 

Lonen 2019 0 -352.000 -352.000 -352.000 -352.000 

Stelpost lonen meerjarenbegroting  0 0 -180.000 -364.000 -551.000 

Stelpost prijzen overgehevelde uitkeringen  0 0 -110.000 -221.000 -334.000 

            

Aanpassing inkomsten en uitgaven:           

inkomsten  decentralisatie AWB naar de Wmo -98.963 0 0 0 0 

uitgavenbudget  98.963 0 0 0 0 

inkomsten decentralisatie jeugdzorg  -428.341 0 0 0 0 

uitgaven budget  428.341 0 0 0 0 

inkomsten decentralisatie Participatiewet  -115.177 0 0 0 0 

uitgaven budget  115.177 0 0 0 0 

            

Resultaat positief  237.171 710.629 986.129 1.227.000 1.364.000 

 
Vervolg 
De effecten van de meicirculaire worden verwerkt in de Burap 2018 en de concept (meerjaren) 
begroting 2019-2022 
 
 Communicatie 
 
 Bijlagen 
 
 
 
 


