
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum :  29 september 2010   

aan :  Gemeenteraad 

van :  College  

onderwerp :  Gevolgen septembercirculaire 2010 

Portefeuillehouder: Cees Roem 

Inlichtingen bij:   Jan Belleman 

 
Aanleiding  
 Dit memo is opgesteld om uw raad te informeren over de gevolgen van de 

septembercirculaire 2010. De circulaire behandelt de mutaties in de algemene uitkering 
voor de jaren 2010 tot en met 2014.  
In deze septembercirculaire zijn door het Rijk nog geen bedragen opgenomen voor de 
verwachte korting op het Gemeentefonds als gevolg van de bezuinigingen. 

 Verder wordt uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de verrekening over de 
voorgaande jaren 2008 en 2009 op de algemene uitkering.  

 
Samenvatting: 
De financiële gevolgen voor de Algemene Uitkering naar aanleiding van de septembercirculaire 
2010 en de verrekeningen over de voorgaande jaren 2008 en 2009 zijn; 

 
Gevolgen septembercirculaire 2010 en verrekening algemene uitkering voorgaande jaren 2008 & 2009 
Bedragen 1* € 1.000 2010   2011   2012   2013   2014   
Algemene uitkering conform junicirculaire 2010 25.326  24.207  23.807  23.773  23.702   
Algemene uitkering conform septembercirculaire 2010 25.377   24.402   24.131   24.205   24.152   
Verschil junicirculaire & septembercirculaire 51 V 195 V 324 V 432 V 450 V
Verrekeningen algemene uitkering over voorgaande 
jaren 2008 en 2009 33 V                 

In 2010 van het extra bedrag van € 45.000 voor 
inburgering € 39.000 beschikbaar stellen voor extra 
inburgeringstrajecten in 2010 39 N          
Totaal  45 V 195  V 324  V  432  V 450  V 
 
Septembercirculaire algemene verklaringen: 
 
Aanpassing Wmo gelden 
De aanpassing van de WMO gelden wordt veroorzaakt dat het SCP (Sociaal en Cultureel 
Planbureau) op grond van de realisatie 2009 en de indexatie het landelijk Wmo budget heeft 
verhoogd met 73 miljoen.  
 
Stijging uitkeringsfactor vanaf 2012 
Dit wordt veroorzaakt doordat de eerdere prognose van de stijging van het aantal 
bijstandontvangers meevalt. 
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2010: Het voordeel van € 51.000 wordt veroorzaakt door: 

- een correctie op de uitkeringsfactor N 34.000
- aanpassing als gevolg van wijziging maatstafgewichten en wegingsfactoren V 9.000
- aanpassing Wmo gelden V 31.000
- verstrekken van extra middelen voor inburgering  V 45.000
 
Ons college stelt voor om van de extra middelen van € 45.000 voor inburgering een bedrag van 
€ 39.000 beschikbaar te stellen om naast het aantal van 20 trajecten zoals genoemd in de 
taakstelling, 10 extra inburgeringstrajecten te financieren. Hiermee wordt invulling gegeven aan 
de doelstellingen in de participatie visie, vastgesteld door de raad op 26 januari 2010. 
 
2011: Het voordeel van € 195.000 wordt veroorzaakt door: 

- verhoging suppletie-uitkering wijziging verdeelstelsel 2011 V 21.000
- aanpassing Wmo gelden V 145.000
- aanpassing als gevolg van wijziging maatstafgewichten en wegingsfactoren V 29.000
 
2012: Het voordeel van € 324.000 wordt veroorzaakt door: 

- aanpassing Wmo gelden V 145.000
- een correctie op de uitkeringsfactor V 158.000
- overige mutaties (o.a. wijziging aantal leerlingen voorgezet onderwijs) N 1.000
- aanpassing als gevolg van wijziging maatstafgewichten en wegingsfactoren V 22.000
 
2013: Het voordeel van € 432.000 wordt veroorzaakt door: 
 
- aanpassing Wmo gelden 

V 145.000

- een correctie op de uitkeringsfactor V 265.000
- overige mutaties (o.a. wijziging aantal leerlingen voortgezet onderwijs) N 1.000
- aanpassing als gevolg van wijziging maatstafgewichten en wegingsfactoren V 23.000
 
2014: Het voordeel van € 450.000 wordt veroorzaakt door: 
 

 

- aanpassing Wmo gelden V 145.000
- een correctie op de uitkeringsfactor van V 281.000
- overige mutaties (o.a. wijziging aantal leerlingen voortgezet onderwijs) V 1.000
- aanpassing als gevolg van wijziging maatstafgewichten en wegingsfactoren V 23.000

 
Gevolgen voor de begroting 2010 in verband met verrekeningen algemene uitkering over 
voorgaande jaren 2008 en 2009: 
Per saldo is er voor het jaar 2010 een incidenteel voordeel van € 33.000. 
 
2008: Het voordeel van € 42.000 bestaat uit: 
 
- Verrekening Wmo         V 29.000 
- Nadere vaststelling maatstaf lage inkomens     V 13.000 
 
2009: Het nadeel van € 9.000 bestaat uit: 
 
- Verrekening Wmo         V   6.000 
- Nadere vaststelling maatstaf lage inkomens     V 42.000 
- Definitieve vaststelling aantal bedrijfsvestigingen     V    16.000 
- Nadere vaststelling klantenpotentieel en omgevingsdichtheid adressen  N   4.000 
- Aanpassing uitkeringsfactor        N  69.000        
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