MEMO van college aan de raad
datum

: 20 december 2011

aan

: Gemeenteraad

van
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: Gevolgen algemene uitkering n.a.v. decembercirculaire 2011

Portefeuillehouder

: Cees Roem

Inlichtingen bij

: Marcel Ursem

Aanleiding


De memo is opgesteld om uw raad te informeren over de ontwikkeling van de Algemene
Uitkering als gevolg van de decembercirculaire 2011 die op 7 december 2011 van het
ministerie van BZK is ontvangen. De circulaire behandelt de mutaties in de algemene
uitkering voor de jaren 2009 tot en met 2012.

Algemeen
In de decembercirculaire van 2011 wordt naast de financiële mutaties procedurele informatie
gegeven over de herijkingsoperatie van de clusters en over de invoering van de BAG. Hier
volgt een beknopte toelichting:
Operatie herijking clusters
De invoering ervan is uitgesteld tot 2014, mits VNG en fondsbeheerder overeenkomen dat
het een jaar eerder kan. Uitstel is gevolg van de grote inspanningen die gemeenten zich
moeten getroosten voor de 3 decentralisaties alsmede de bezuinigen..
Invoering BAG
De invoering van de BAG in de verdeelsystematiek van het gemeentefonds is gepland per
2013. Naar de wijze van invoering vindt momenteel in samenwerking met de VNG en het
CBS nader onderzoek plaats. Er worden daarbij meerdere alternatieven verkend. Over de
uitkomst wordt u in de komende meicirculaire geïnformeerd.
Samenvatting
De financiële gevolgen voor de Algemene Uitkering naar aanleiding van de
decembercirculaire 2011 zijn:
samenvattend overzicht decembercirculaire
2011
1 Technische aanpassingen (overige ontwikkelingen,
uitkeringsfactor, verdeelreserve 2010/2011 et cetera)
2 Decentralisatie uitkering invoeringskosten
decentralisatie jeugdzorg
Totaal wijzigingen decembercirculaire

2009
127 V

2010
157 V

2011
174 V

2012
35 V
20 V

127 V

157 V

174 V

55 V
1

Toelichting verschillen:
1 Technische aanpassingen (overige ontwikkelingen, uitkeringsfactor, verdeelreserve 2010/2011 et cetera)
Betreft technische aanpassingen in verband met aanpassingen van de uitkeringsfactor,
verdeelmaatstaven, de uitbetaling van de verdeelreserve 2010/2011 et cetera.
2 Decentralisatie uitkering invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg
Alle gemeenten ontvangen op basis van deze circulaire vooralsnog alleen voor 2012 een
bijdrage voor de invoeringskosten. Van het macrobudget van € 16 miljoen wordt een deel
aangewend voor de provincie, de transitiecommissie en wordt een deel gereserveerd voor
overige activiteiten ten behoeve van de overgang. Het restant van € 10,5 miljoen wordt via
de decentralisatieuitkering verdeeld.
Verwerking verschillen:
Het voordeel over de jaren 2009 tot en met 2011 van totaal € 458.000 wordt verwerkt in de
jaarrekening 2011.
Voor het uitkeringsjaar 2012 worden de wijzigingen verwerkt in de Voorjaarsnota 2012. De
wijziging in maatstaven en uitkeringsfactor van € 35.000 komt ten gunste van het saldo en
van de € 20.000 voor de jeugdzorg wordt onderzocht en aan u gemeld in diezelfde
Voorjaarsnota of dat bedrag nodig is, naast het huidige budget, voor de invoeringskosten van
de jeugdzorg.
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