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MEMO van college aan de raad 
 
datum :  4 januari 2011   

aan :  Gemeenteraad 

van :  College  

onderwerp :  Gevolgen decembercirculaire 2010 

Portefeuillehouder: Cees Roem 

Inlichtingen bij:   Marcel Ursem 

 

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

decembercirculaire 2010. De circulaire behandelt de mutaties in de algemene uitkering voor 
de jaren 2010 tot en met 2014.  
 

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

 Deze circulaire gaat ook in op de vertaling van het regeerakkoord. Voor de uitkeringsjaren 
2012 tot en met 2015 wordt nu ook duidelijkheid geschapen over het financieel perspectief 
vanaf 2012. Na de totstandkoming van het kabinet Rutte-Verhagen is duidelijk geworden 
dat de normeringsmethodiek (samen de trap op, samen de trap af) wordt hersteld en is 
tevens een vertaling gemaakt van de invulling van de 18 miljard bezuiniging gedurende de 
jaren als omschreven in dit item. Het gemeentelijk aandeel in de bezuiniging bedraagt in de 
eindfase van de meerjarentermijn € 1,63 miljard. Tegenover de bezuiniging staat een 
toename van het gemeentefonds als gevolg van het zgn. structureel begrotingsbeleid dat de 
rijksoverheid voert. Als gevolg daarvan stijgt het gemeentefonds in 2015 met ± € 2,2 miljard. 
Netto is de toename dus ± 2,2 minus 1,6 = 0,6 miljard. We praten dus over ‘minder meer’. 
 

 De decembercirculaire bevat geen tabellen met maatstafgewichten en uitkeringsfactoren. 
Toch heeft PAUW (ons berekeningsprogramma) gemeend de circulaire te moeten 
verwerken, waarvoor enkele aannames noodzakelijk waren. Daarmee krijgt het de status 
van een 'fictieve' circulaire in PAUW.  
 
Dit betekent dat ons college de negatieve gevolgen voor het jaar 2010 in de jaarrekening 
2010 zal verwerken. Echter de toekomstige gevolgen voor de jaren 2011 tot en met 2014 
verwerken wij pas in een begrotingswijziging als er een bestuursakkoord VNG-Rijk is, naar 
verwachting in de meicirculaire 2011. 
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Samenvatting: 
De financiële gevolgen voor de Algemene Uitkering naar aanleiding van de decembercirculaire 
2010 en de verrekeningen over de voorgaande jaren 2008 en 2009 zijn; 

Gevolgen decembercirculaire 2010 en verrekening algemene uitkering voorgaande jaren 2008 & 2009 
Bedragen 1* € 1.000 2010   2011   2012   2013   2014   
Algemene uitkering conform septembercirculaire 2010 25.377  24.402  24.131  24.205  24.152   
Algemene uitkering conform decembercirculaire 2010 25.398   24.384   23.898   24.042   24.519   
Verschil junicirculaire & septembercirculaire 21 V 18 N 233 N 163 N 367 V 
Verrekeningen algemene uitkering over voorgaande 
jaren 2008 en 2009 185 N                 
Totaal    164 N 18  N  233  N  163  N  367  V  
 
 
Decembercirculaire algemene verklaringen: 
 
 
Aanpassing Wmo gelden 
Voor de Wmo-uitkering komt € 9,1 miljoen extra beschikbaar. Dit is € 6,6 miljoen voor 
nabetaling van het budget 2009 en € 2,5 miljoen voor dure woningaanpassingen.  
 
2010:  
Het voordeel van € 21.000 wordt veroorzaakt door de aanpassing van het Wmo budget. 
 
2011: Het nadeel van € 18.000 wordt veroorzaakt door: 

- financiële gevolgen aanpassing makelaarsfunctie van gemeenten voor 
maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk (structureel) 

N         18.000 

 
2012: Het nadeel van € 233.000 wordt veroorzaakt door: 

- ontwikkeling accres 2012 tot en met 2015: Per 2012 wordt de 
normeringssystematiek van het gemeentefonds weer hervat, waarbij de 
begroting 2011 als startpunt geldt. De ontwikkeling van het nominale accres 
in punten per jaar ziet er als volgt uit: 2012 – 1 pt; 2013 7pt; 2014 32 pt; 2015 
13 pt. Dit leidt tot een cumulatieve stijging van de uitkeringsfactor in 2015 
met 51 punten. 
- normering lokaal inkomensbeleid; Om de armoedeval te beperken wordt de 
inkomensgrens van het gemeentelijk inkomensbeleid genormeerd op 
maximaal 110% van het wettelijk minimumloon, zodat inkomensaanvullingen 
gerichter worden verstrekt (structureel). 
- selectieve en gerichte schuldhulpverlening; Met ingang van 2012 kan 
beroep worden gedaan op meer selectieve en gerichte toepassing van 
schuldhulpverlening en nazorg (structureel). 

N 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
N 

17.000 
 
 
 
 
 
          71.000 
 
 
 
           36.000 

- maatschappelijke stages (zie toelichting bij 2011) N 17.000 
- regionale omgevingsdiensten; Door het oprichten en uitbouwen van 
regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) boeken decentrale overheden 
efficiencywinst op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. Dit leidt tot een verlaging van het gemeentefonds oplopend tot  
€ 100 miljoen in 2014. 

N 92.000 
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2013: Het nadeel van € 163.000 wordt veroorzaakt door: 
 
- aanpassing uitkeringsfactor (zie toelichting bij 2012) 

 
V 

 
         105.000 

- normering lokaal inkomensbeleid (zie toelichting bij 2012) N 70.000 
- selectieve en gerichte schuldhulpverlening (zie toelichting bij 2012) N 36.000 
- maatschappelijke stages (zie toelichting bij 2011) 
- regionale omgevingsdiensten (zie toelichting bij 2012) 

N 
N 

17.000 
145.000 

 
2014: Het voordeel van € 367.000 wordt veroorzaakt door: 
 

- maatschappelijke stages (zie toelichting bij 2011) 
- regionale omgevingsdiensten (zie toelichting bij 2012) 

N 
N 

17.000 
177.000 

 
 
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 nadeel van € 185.000. 
 
2008: Het nadeel van € 238.000 bestaat uit: 
 
- Verrekening Wmo         N   6.000 
- Nadere vaststelling uitkeringsfactor      N 17.000 
- Definitieve vaststelling OZB-waarden voor 2008  N 215.000 
 
2009: Het voordeel van € 53.000 bestaat uit: 
 
- Verrekening Wmo         V 56.000 
- Nadere vaststelling maatstaf lage inkomens     N   7.000 
- Nadere vaststelling oppervlaktes       V   4.000 
 

- aanpassing uitkeringsfactor (zie toelichting bij 2012) V 663.000 
- normering lokaal inkomensbeleid (zie toelichting bij 2012)  N 68.000 
- selectieve en gerichte schuldhulpverlening (zie toelichting bij 2012) N 34.000 


