
 

 
 

 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum : 18 juni 2013 

aan : Gemeenteraad 

van : College  

onderwerp : Gevolgen algemene uitkering n.a.v. meicirculaire 2013 

Portefeuillehouder:Cees Roem  

Inlichtingen bij: Jan Belleman/Marcel Ursem 

 

Aanleiding  
 De memo is opgesteld om uw raad te informeren over de ontwikkeling van de Algemene 

Uitkering als gevolg van de meicirculaire 2013 die op 31 mei 2013 van het ministerie van 
BiZa is ontvangen. De circulaire behandelt de mutaties in de algemene uitkering voor de 
jaren 2013 tot en met 2017. 

 
Inleiding / samenvatting: 
De financiële gevolgen voor de Algemene Uitkering naar aanleiding van de meicirculaire 
2013 zijn: 
Bedragen x € 1.000 2013   2014   2015   2016   2017   
Algemene uitkering conform December circulaire 2012 23.654 V 24.223 V 23.746 V 24.623 V 25.201 V 
Algemene uitkering conform Mei circulaire 2013 *23.377 V 24.449 V 23.019 V 23.281 V 23.324 V 
Mutatie mei circulaire ten opzichte van de actuele begroting 
2013-2017  

277 N 226 V 727 N 1.342 N 1.877 N 

* inclusief reeds verwachte daling accres van € 158.000 welke al 
in de jaarrekening 2012 was verwerkt en nadeel € 33.000 
 
De gearceerde regel hierboven geeft de bruto-effecten op de algemene uitkering weer.  
Voor een aantal wijzigingen waarvoor wij extra geld ontvangen moeten we ook extra 
uitgaven doen. Aan de andere kant kunnen we als gemeente de uitgaven verminderen op 
een aantal taken waarvoor we minder geld ontvangen. Het saldo van deze effecten laten we 
in de tabel hieronder zien.  
 
Bedragen x € 1.000 2013   2014   2015   2016   2017   
Mutatie mei circulaire ten opzichte van de actuele begroting 
2013-2017 

277 N 226 V 727 N 1.342 N 1.877 N 

Effecten claims voor uitvoering en vermindering uitgaven 44 N 86 N 69 V 79 V 112 V 
Netto effect mei circulaire ten opzichte van de actuele 
begroting 2013-2017 

321 N 140 V 658 N 1.263 N 1.765 N 
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Onderstaand een samenvattend overzicht van de mutaties in de mei circulaire 2013 
 
  samenvattend overzicht mei circulaire 2013 2013   2014   2015   2016   2017   

1 Technische aanpassingen (overige ontwikkelingen, 
verdeelreserve, hoeveelheidverschillen, et cetera) 

18 N 10 V 106 V 215 V 306 V 

2 Aanpassing accres  en uitkeringsfactor 2013-2017 528 N 263 V 153 V 449 N 952 N 
3  Suppletie uitkering/regeling OZB 96 V 149 V 147 V 148 V 148 V 
4 Btw-compensatiefonds     263 N 700 N 708 N 710 N 
5 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg 44 V 14 V             
6 Uitvoeringskosten inburgering     16 N 16 N 16 N 26 N 
7 Lagere apparaatskosten         85 N 173 N 260 N 
8 Maatschappelijke stages         36 N 37 N 38 N 
9 Scootmobielen         31 N 54 N 111 N 

10 Korting onderwijshuisvesting         363 N 369 N 376 N 
11 WOZ stijging waarden tov vorig jaar/WOZ 

herwaardering 
21 V 29 N 86 N 86 N 48 N 

12 Dualiseringskorting         158 V 161 V 164 V 
13 Transitiekosten decentralisatie AWBZ     72 V             
14 Mutatie CJG en WMO integratie-/decentralisatie-

uitkeringen WMO 
17 N 26 V 26 V 26 V 26 V 

15 Eerder genoemde effecten uitkeringsjaar 2012, per 
saldo 

125 V                 

  Totaal wijzigingen mei circulaire  277 N 226 V 727 N 1.342 N 1.877 N 
                        
  Claims voor uitvoering:                      

5 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg 44 N 14 N             
13 Transitiekosten decentralisatie AWBZ      72 N             

                        
  Mogelijkheden tot vermindering uitgaven:                     

9 Scootmobielen         31 V 54 V 54 V 
10 Korting onderwijshuisvesting         38 V 25 V 58 V 
  Totaaleffect claims voor uitvoering en 

besparingen 
44 N 86 N 69 V 79 V 112 V 

 Nav amendement 9a helft incidenteel voordeel 
2014 in egalisatie reserve  

  70 N       

  Totaal netto effect meicirculaire 2013 321 N 70 V 658 N 1.263 N 1.765 N 

 
Zoals u kunt zien heeft de meicirculaire 2013 financieel negatieve gevolgen voor onze 
gemeente.  
 
Op de volgende bladzijde vindt u een aangepast saldo-overzicht voor de PPN 2014. 
De tekorten die in de verschillende jaarschijven ontstaan worden gedekt door de stelpost 
ombuigingen in die jaren met het bedrag van dat tekort te verminderen. 
Het restant van de stelpost ombuigingen laten we staan om de komende ombuigingen van 
tussen de 4 en 8 miljard (septembercirculaire 2013) en de herijking van het gemeentefonds 
(mei circulaire 2014) zoveel mogelijk op te kunnen vangen. 
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Geactualiseerd Saldo-overzicht Perspectiefnota 2014 (bladzijde 6) inclusief meicirculaire 2013 en inzet 
stelpost ombuigingen. 
 

 
 
 
Bovenstaand het geactualiseerde overzicht stand begrotingssaldo in PPN 2014 bladzijde 6. 
De gevolgen van de meicirculaire 2013 zijn ingevoegd en het negatieve saldo dat over de 
jaren 2013 en 2015 en verder ontstaat wordt geneutraliseerd door de inzet van de stelpost 
ombuigingen. 
 
Naar aanleiding van amendement 9a is de helft van het incidentele extra geld 2014 50% van 
€ 140.000,- = € 70.000,- in reserve egalisatiereserve algemene uitkering gezet. 
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Motivatie en uitleg wijzigingen meicirculaire 2013 
De minister geeft in de toelichting op de meicirculaire aan dat over een aantal financiële 
onderwerpen het rijk en medeoverheden een akkoord hebben bereikt. Er zijn afspraken 
gemaakt die bijdragen aan het gezond maken van de overheidsfinanciën. Het gaat om het 
wetsvoorstel houdbare overheidsfinanciën en het saldopad voor de EMU-norm, het 
wetsvoorstel schatkistbankieren en het handhaven van het btw-compensatiefonds. 
Daarnaast geeft de minister aan dat de komende decentralisaties van groot belang zijn voor 
de gemeenten. Het sociaal akkoord en het zorgakkoord hebben ook gevolgen voor de wijze 
waarop de decentralisaties in het sociale domein invulling krijgen. 
 
Wat zijn nu de effecten per uitkeringsjaar op hoofdlijn? 
 
Uitkeringsjaar 2012: 
Voor 2012 wordt een lager bedrag ontvangen van € 33.000,-. Dit is ontstaan door een lager 
accres en hoeveelheidverschillen en een hogere bijdrage voor de WMO. Dit nadeel 
verwerken we in de begrotingswijziging in de jaarschijf 2013. 
 
Uitkeringsjaar 2013: 
In december 2012 was een winstwaarschuwing gegeven voor het uitkeringsjaar 2012 omdat 
sprake was van onderuitputting van budgetten door (rijks)departementen. Het gevolg hiervan 
is dat deze onderuitputting negatief door werkt in de hoogte van de algemene uitkering. In de 
jaarrekening 2012 is rekening gehouden met een geschat negatief bedrag van € 158.000,-. 
Nu blijkt echter dat op basis van deze circulaire de korting voor onze gemeente € 281.000,- 
bedraagt, beide bedragen zijn door ons verwerkt in het totaal overzicht op pagina 1. 
 
Uitkeringsjaren 2014 t/m 2016: 
De accresontwikkeling voor deze jaren is nogal grillig. Voor 2013 tot en met 2015 is deze 
positief, in 2016 en 2017 echter negatief. Daarnaast spelen er nog een aantal onderdelen die 
een grote invloed hebben op de hoogte van de algemene uitkering. Zoals lagere 
apparaatskosten (door opschaling gemeenten), korting op onderwijshuisvesting, BCF, 
suppletieregeling OZB en WOZ-herwaardering. De bedragen van deze onderdelen zijn te 
vinden in de tabel ‘samenvattend overzicht van wijzigingen in de meicirculaire 2013’. 
 
 
Onzekerheden bij de ontwikkelingen: 

1. Verdeelonderzoeken gemeentefondsclusters – herijken clusters 
Op dit moment loopt er onderzoek naar alle clusters om te bezien of er aanpassingen in de 
verdeling of het volume van de clusters noodzakelijk zijn. Bij overheveling van gelden tussen 
de clusters naar de gemeenten zal sprake zijn van herverdeeleffecten. Gemeenten worden 
gecompenseerd voor het meerdere boven een nadeel van € 15,- per inwoner per jaar. 
Pas in de mei circulaire 2014 wordt duidelijk wat de gevolgen zijn op de algemene uitkering 
per gemeente. 
 

2. Nieuwe definitie 'woonruimte'  
De wetgever probeert met de definities van de maatstaven zoveel mogelijk aansluiting te 
vinden bij andere wettelijke regelingen. Met de invoer van de wet BAG wordt ook de definitie 
van 'woonruimte' aangepast naar 'woningvoorraad'. Dat werkt ook door in andere  in andere 
maatstaven waar de woonruimten een rol in spelen. Het accentverschil zit met name bij de 
bijzondere woongebouwen en recreatiewoningen zonder woonfunctie. Dat zal bij diverse 
gemeenten leiden tot forse verlaging van de aantallen. Onder druk van de initiatiefgroep 
‘Ermelo’, waartoe ook Bergen behoort, is besloten de ingangsdatum van die wijziging niet te 
laten in gaan op het geplande jaar 2013. Deze is nu gekoppeld aan de operatie van de 
herijking van de clusters per 2015. 
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3. Decentralisatie van taken naar gemeenten 
Deze zullen worden doorgevoerd met ingang van 2015. Wat nu precies aan taken overkomt 
en welke vergoeding er tegenover staat is nog steeds onzeker. Alleen ten aanzien van de 
jeugdzorg is er duidelijkheid. Deze wordt vanaf 2015 door gemeenten uitgevoerd. Bij de 
behandeling van een (sociaal-)akkoord in het Parlement kunnen er nog wijzigen komen. Ook 
de hoogte van de rijksvergoedingen is nog onzeker. 
 

4. Oranje akkoord 
Wat nog niet duidelijk is zijn de eventuele consequenties van het zogenaamde ‘Oranje-
akkoord’, met een netto bezuiniging van € 4,3 miljard netto. In augustus 2013 wordt in de 
aanloop van de presentatie van de begroting 2014 op Prinsjesdag bekeken of er nadere 
maatregelen nodig zijn en tot welk bedrag. Daarbij speelt de discussie een rol of de norm 
voor Nederland 2,8 of 3,0% begrotingstekort zal zijn. Inmiddels is bekend dat er netto 
bezuinigingen van tussen de 4 en 8 miljard op ons afkomen, maar hoe deze gaan uitwerken 
is nog onbekend. 
 

5. Hoog accres 2014 
Hoewel het accres voor het jaar 2014 relatief hoog is, hebben wij dat niet aangepast in onze 
berekening van de algemene uitkering. Dit omdat de hoogte van onze stelpost in 2014 nog 
hoog genoeg is om een tegenvaller hierin op te kunnen vangen. De verwachtingen zijn dat 
de departementen bijvoorbeeld hun werkelijke uitgaven over 2014 nog naar beneden 
bijstellen waardoor het nu gepresenteerde accres zeer waarschijnlijk te hoog is. 
 
Verwerking in de gemeentelijke begroting: 
Ons voorstel is de financiële gevolgen van de meicirculaire 2013 en de inzet van de stelpost 
ombuigingen te verwerken met een aparte begrotingswijziging in de raadsvergadering van 
27 juni 2013 waarin ook de PPN 2014 wordt behandeld. Op pagina 3 van dit memo is een 
voor de effecten van de meicirculaire geactualiseerd saldo-overzicht van de Perspectiefnota 
2014 opgenomen. 
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Onderstaand de toelichting op de mutaties meicirculaire 2013 zie het overzicht op bladzijde 2: 
 
1 Technische aanpassingen (overige ontwikkelingen, hoeveelheidverschillen, verdeelreserve 2011 en 2012  et 
cetera) 
Betreft technische aanpassingen in verband met aanpassingen van overige ontwikkelingen, 
hoeveelheidverschillen en de uitbetaling van de verdeelreserve 2011 en 2012. 
 
2 Aanpassing accres en uitkeringsfactor 2013-2016 
In de stand van de accressen zijn alle voorgenomen investeringen en bezuinigingen uit de 
verschillende akkoorden van het kabinet Rutte II verwerkt. Over de periode tot en met 2018 
is sprake van een afname van het accres ten opzichte van september 2012, van totaal bijna 
€ 1 miljard. 
 
3 Suppletie uitkering/regeling OZB 
De suppletieregeling wordt verstrekt omdat na afschaffing van de heffing OZB, 
gebruikersdeel van woningen gold dat er geen enkele gemeente er op achteruit mocht gaan. 
In het gemeentefonds wordt een compensatie hiervoor gegeven. 
 
4 Btw-compensatiefonds 
Het btw-compensatiefonds wordt niet afgeschaft, zoals dat nog was opgenomen in het 
regeerakkoord van kabinet Rutte II. Het rijk wil echter wel dat de taakstellende korting van 
€ 310 miljoen macro vanaf 2015 doorgaat. Dit levert voor de gemeenten een fors nadeel op.  
 
5 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg 
Per 2015 worden jeugdzorgtaken van het rijk (provincie) naar gemeente gedecentraliseerd. 
In 2013 en 2014 ontvangt de gemeente Bergen daarvoor invoeringsgelden à € 44.000,- 
(2013) en € 14.000,- (2014).  
Voorgesteld wordt om deze gelden in te zetten voor de voorbereiding. In 2013 worden deze 
invoeringsgelden transitie jeugdzorg ingezet voor een bijdrage aan de regionale aanpak 
decentralisatie jeugdzorg en voor een lokale pilot waarbij stapsgewijs een deel van de taken 
al naar de gemeente worden overgeheveld. Het gaat daarbij om de zogenaamde 
toegangstaken tot de jeugdzorg die nu door Bureau Jeugdzorg worden uitgevoerd.  
Daarom worden deze bedragen in de tabel onder het kopje “Claims voor uitvoering” als in te 
zetten gelden benoemd. 
 
6 Uitvoeringskosten inburgering 
Via de algemene uitkering 2013 (opgenomen in accres) werd een compensatie gegeven 
voor deze kosten. In 2014 is geen uitkering meer voorzien in verband met een wijziging van 
de wet Inburgering. Door die wijziging zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun 
inburgering en wordt om deze reden geen compensatie meer verstrekt.  
De budgetten inburgering waren eerder al afgeraamd. Er is daarom geen verdere 
vermindering van uitgaven mogelijk. 
  
7 Lagere apparaatskosten 
In het regeerakkoord is opgenomen dat de omvang van de gemeenten wordt opgeschaald. 
De verwachting van het kabinet is dat de gemeenten dan in staat zijn de nieuwe taken in het 
sociale domein in zelfstandigheid kunnen uitvoeren. Bij grotere gemeenten passen lagere 
apparaatskosten. Er wordt daarom een korting op het gemeentefonds toegepast. 
 
8 Maatschappelijk stages 
In het regeerakkoord is opgenomen dat de wettelijke verplichte maatschappelijke stage voor 
het voortgezet onderwijs per 2015 wordt afgeschaft. Hiertoe wordt per 2015 de algemene 
uitkering van het gemeentefonds structureel gekort. 
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Het budget voor maatschappelijke stages was als eerder met ingang van 2015 afgeraamd. 
Er is daarom geen verdere vermindering van uitgaven mogelijk. 
 
9 Scootmobielen 
Hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobiel worden verstrekt door gemeenten binnen de 
Wmo. Hiervoor geldt voortaan een plicht tot hergebruik. Structureel vindt een uitname plaats 
van de algemene uitkering voor dit hergebruik.  
Sinds 2010 legt de gemeente al een plicht tot hergebruik op, toch verwachten we door een 
andere werkwijze vanuit De Kanteling deze bezuiniging gedeeltelijk te kunnen opvangen. 
Daarom is het opgenomen onder mogelijkheden tot besparing oplopend tot een maximaal 
bedrag van € 54.000,-. 
 
10 korting onderwijshuisvesting 
In het Regeerakkoord is afgesproken dat € 256 miljoen uit het gemeentefonds wordt 
overgeheveld naar de begroting van OCW ten behoeve van de scholen in het primair 
onderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit bedrag wordt in de verdeling toegerekend aan 
onderwijshuisvesting, maar daar niet aan uitgegeven. Dit gebeurt per 1 januari 2015. Gezien 
de voorgenomen herijking van het gemeentefonds per 1 januari 2015 zijn de exacte 
gevolgen voor het cluster educatie momenteel nog niet duidelijk. De komende tijd zal worden 
bezien wat de precieze omvang en verdeling van het cluster moeten worden. De verwachting 
is dat uiterlijk in de meicirculaire 2014 hierover duidelijkheid kan worden geboden. In 
afwachting van nadere besluitvorming hanteren wij voorlopig een verdeling naar rato van de 
maatstaven van het subcluster onderwijshuisvesting. 
Aan de uitgavenkant kan de gemeente, naast de al eerder doorgevoerde ombuiging van 
€ 190.000,-, slechts een gedeeltelijke besparing realiseren. Daarnaast kunnen wij de 
jaarlijkse vervangingsinvesteringen onderwijs van € 450.000,- met ingang van 2015 aframen. 
Het totaal van deze effecten is opgenomen onder mogelijkheden tot besparing. Na 2015 zijn 
wij als gemeente alleen nog aansprakelijk voor incidentele gevallen, zoals acute 
asbestsanering, uitbreiding en (vervangende)nieuwbouw. In die incidentele gevallen gelden 
dan de budgetregels en wordt bij bedragen boven de € 50.000,- om besluitvorming van uw 
raad gevraagd. 
 
11  WOZ stijging waarden tov vorig jaar/WOZ herwaardering 
Met ingang van het uitkeringsjaar 2014 wordt het rekentarief voor eigenaren van woningen 
zowel voor gebruikers van niet-woningen als voor eigenaren van niet-woningen aangepast. 
De aanpassing van de rekentarieven ten opzichte van 2013 is noodzakelijk omdat op 1 
januari 2014 een nieuw WOZ-tijdvak begint met waardepeildatum 1-1-2013. In 2013 wordt 
nog uitgegaan van de WOZ-waarde uit het huidige WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1-1-
2012. De marktontwikkeling tussen 1-1-2012 en 1-1-2013 bij woningen wordt, op basis van 
informatie die de Waarderingskamer heeft verzameld, geschat op -5,7%. Voor niet-woningen 
wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op -4,4%.  
Voor Bergen sluiten we bij deze cijfers aan. 
 
12 Dualiseringskorting 
Het verminderen van het aantal politieke ambtsdragers leidt tot een besparing op de 
loonkosten en de kosten van directe ondersteuning. Vanaf 2015 zou als gevolg hiervan 
structureel € 110 miljoen worden uitgenomen. In het regeerakkoord 2012 is echter bepaald 
dat de vermindering van de aantallen wordt verlaagd tot het niveau van voor de dualisering, 
waardoor de uitname 'slechts' € 18 miljoen wordt. De korting op de algemene uitkering valt 
daardoor lager uit. 
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13 Transitiekosten decentralisatie AWBZ 
Het kabinet stelt in aanvulling op de middelen die in het kader van de 
decentralisatiebegeleiding reeds beschikbaar zijn gesteld voor gemeenten, in 2014 een extra 
bedrag beschikbaar via de algemene uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten 
te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de inwerkingtreding van de 
nieuwe Wmo per 2015. 
Om de decentralisatiekorting van 25% in 2015 te kunnen opvangen is het nodig algemene 
voorzieningen te creëren om het beroep op de individuele voorzieningen te compenseren. 
Hiervoor willen we deze € 72.000,- inzetten. Daarom wordt dit bedrag in de tabel onder het 
kopje “Claims voor uitvoering” als in te zetten gelden benoemd. 
 
14 Mutatie CJG en WMO integratie-/decentralisatie-uitkeringen   
Ten opzichte van de september circulaire 2012 zijn de maatstaven geactualiseerd. Voor 
2013 betekent dit een verlaging van de bijdrage, voor verdere jaren een verhoging (o.a. door 
toepassing van indexatie). Er wordt een lagere bijdrage voor centra voor jeugd en gezin 
ontvangen. 
 
 
Bijlagen  
 Welke bijlagen worden ter informatie toegevoegd 
 1. 2013-06-27 Begrotingswijziging gevolgen meicirculaire 2013 
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