
1 
 

 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 2 oktober 2012   

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : Gevolgen algemene uitkering n.a.v. septembercirculaire 2012 

Portefeuillehouder : Cees Roem 

Inlichtingen bij  : Jan Belleman 

Aanleiding  

De memo is opgesteld om uw raad te informeren over de ontwikkeling van de Algemene 
Uitkering als gevolg van de septembercirculaire 2012 die op 19 september 2012 van het 
ministerie van BiZa is ontvangen. De circulaire behandelt de mutaties in de algemene 
uitkering voor de jaren 2010 tot en met 2016. 
 
Inleiding / Samenvatting: 

De financiële gevolgen voor de Algemene Uitkering naar aanleiding van de 
septembercirculaire 2012 zijn: 
  
Bedragen x € 1.000 2012   2013   2014   2015   2016   

Algemene uitkering conform juni circulaire 2012 24.083 V 23.544 V 23.958 V 23.618 V 24.475 V 

Algemene uitkering conform september circulaire 2012 24.192 V 23.450 V 24.025 V 23.564 V 24.437 V 

Mutatie algemene uitkering september circulaire 2012 109 V 94 N 67 V 54 N 38 N 

 
De minister geeft in de toelichting op de septembercirculaire aan dat deze circulaire ten 
opzichte van de junicirculaire weinig veranderingen heeft. Voor 2012 valt het accres iets 
positiever uit, een uitkomst die in 2013 door een vrijwel even tegengestelde ontwikkeling van 
het accres ongedaan wordt gemaakt. Daarnaast is vanaf het jaar 2013 een correctie 
toegepast op het gemeentefonds in verband met dubbele compensatie voor de verhoging 
van de btw. Deze correctie wordt nog nader bekeken en kan nog worden aangepast. 
 
Uitkeringsjaren 2012 en 2013: 
Ten opzichte van de junicirculaire is er een stijging van het accres. In 2013 doet zich een 
tegengestelde beweging voor. 
 
Uitkeringsjaren 2014 t/m 2016: 
De rijksoverheid zal als de planning doorgaat in 2014 veel investeren in infrastructuur. Dat 
leidt tot een hoge compensatie in het gemeentefonds door ‘samen de trap op’. In 2015 valt 
echter het acres lager uit door lagere investeringen in de infrastructuur door de rijksoverheid.  
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Er zijn nog de nodige onzekerheden te melden bij de ontwikkelingen: 
 

1. Infrastructuur 
De rijksoverheid heeft in 2014 veel investeringen gepland in de infrastructuur. Het is echter 
onzeker of deze uitgaven daadwerkelijk plaats vinden. De septembercirculaire meldt op dit 
punt: eventuele maatregelen van een volgend kabinet voor de jaren 2014 en verder hebben 
zeer waarschijnlijk een effect op de ontwikkeling van het accres. 
Als de uitgaven niet worden gedaan leidt dit tot extra nadeel voor de algemene uitkering. 
 

2. Maatstaf bedrijfsvestigingen: 
Bij het CBS heeft een wijziging plaatsgevonden van de methode waarop het aantal 
bedrijfsvestigingen wordt bepaald. Met de nieuwe methode wordt beter aangesloten op de 
Europese definitie. Op dit moment wordt nog verder uitgewerkt wat de effecten van deze 
wijziging zijn. Deze wijzigingen hebben in ieder geval gevolgen voor de uitkeringsjaren 2011, 
2012 en 2013. In de mei circulaire 2013 wordt dit verwerkt. 
 
Onderstaand een samenvattend overzicht van wijzigingen in de septembercirculaire 2012. 
 
  samenvattend overzicht september circulaire 2012 2012   2013   2014   2015   2016   

1 Technische aanpassingen (overige ontwikkelingen, 
uitkeringsfactor, uitkeringsbasis, et cetera) 

1  N      53  N 121 N 

2 Aanpassing accres  en uitkeringsfactor 2012-2016 140 V 17 N 173 V 103 V 190 V 

3 Correctie BTW verhoging    105 N 105 N 103 N 104 N 

4 Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders   42 N 42 N 42 N 44 N 

5 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg   29 V       

6 Centra voor jeugd en gezin     22  V 22  V 22  V 22  V 

7 WMO 30 N 19 V 19 V 19 V 19 V 

  Mutatie algemene uitkering september circulaire 2012 109 V 94 N 67 V 54 N 38 N 

 

Toelichting verschillen: 
 

1 Technische aanpassingen (overige ontwikkelingen, uitkeringsfactor, uitkeringsbasis, et cetera) 
Betreft technische aanpassingen in verband met aanpassingen van de uitkeringsfactor en 
ontwikkeling uitkeringsbasis. 
 
2 Aanpassing accres 2012-2016 
Ten opzichte van de juni circulaire geldt een lichte verhoging van de acressen in de 
meerjarenperiode 2012-2016 met uitzondering van het jaar 2013. Voor dat jaar geldt een 
negatief accres. 
 
3 Correctie btw verhoging 
Ter voorkoming van dubbele compensatie voor de btw verhoging van 19 naar 21% 
(gemeenten mogen het hogere percentage declareren bij het btw compensatiefonds) wordt 
in 2013 een deel uit het accres gehaald. 
 
4 Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders 
Een structurele verlaging omdat de kinderopvangtoeslag vanaf 2013 niet meer door de 
gemeente maar door de belastingdienst wordt verstrekt. Dit nadeel op de algemene uitkering 
wordt grotendeels gecompenseerd doordat de hieraan gerelateerde uitgaven van € 35.000 
ook afgeraamd kunnen worden. In programma 2 in de concept begroting 2013 (zoals 
vastgesteld door ons college op 18 september 2012) wordt deze mutatie nog verwerkt. Zie 
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ook punt A hierna. 
 
5 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg 
Voor 2013 wordt hiervoor een bijdrage ontvangen. De verdeling van het resterende bedrag 
wordt in de meicirculaire 2013 bekend gemaakt. 
 
6 Centra voor jeugd en gezin 
De gemeenten ontvangen een extra bijdrage aan het gemeentefonds ter bevordering van 
een gezonde levensstijl van jongeren. 
  
 
7 WMO 
Voor het onderdeel huishoudelijke verzorging binnen het wmo wordt een prijsindexatie 
toegepast. Dit resulteert in een verhoging van het wmo budget. Voor het jaar 2012 zijn 
daarnaast de maatstaven aangepast. 
 
Onderstaand een overzicht van de wijzigingen op het meerjarig begrotingssaldo. 
 
  overzicht effect september circulaire 2012 op het 

meerjarig begrotingssaldo 
2012   2013   2014   2015   2016   

 Mutatie algemene uitkering september circulaire 2012 109 V 94 N 67 V 54 N 38 N 

A Aframing uitgaven kinderopvangtoeslag voor 
doelgroepouders 

  35 V 35 V 35 V 35 V 

B Actualisatie maatstaven WMO over 2010 en 2011  70 N         

  Saldo gevolgen september circulaire 39 V 59 N 102 V 19 N 3 N 

 
A Aframing Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders 
Omdat de kinderopvangtoeslag vanaf 2013 niet meer door de gemeente maar door de 
belastingdienst wordt verstrekt wordt de algemene uitkering verlaagd (zie punt 4 hiervoor). 
Dit nadeel op de algemene uitkering wordt grotendeels gecompenseerd doordat de hieraan 
gerelateerde uitgaven van € 35.000 ook afgeraamd kunnen worden. In programma 2 in de 
concept begroting 2013 (zoals vastgesteld door ons college op 18 september 2012) wordt 
deze mutatie nog verwerkt. 
 
B Actualisatie maatstaven WMO over 2010 en 2011 
Verschillende maatstaven zijn voor de WMO geactualiseerd. Dit resulteert zowel voor het 
jaar 2010 als 2011 in een lagere bijdrage van respectievelijk € 2.900 en € 67.000.  
 
Verwerking in de gemeentelijke begroting: 
Als bijlage 10 bij de concept-begroting 2013-2016 is een aparte begrotingswijziging 
toegevoegd voor de verwerking van de septembercirculaire. Deze is ook opgenomen in het 
aangepaste saldo-overzicht op bladzijde 7 van de concept-begroting 2013-2016. De effecten 
op het saldo sluiten aan met de tabel hierboven op bladzijde 3. 
 
De verwerking van de jaarschijf 2012 van de septembercirculaire 2012 wordt via een aparte 
begrotingswijziging aan u aangeboden. 
 


