
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum :  24 juni 2014 

aan :  Gemeenteraad 

van :  College  

onderwerp :  Gevolgen algemene uitkering n.a.v. meicirculaire 2014 

Portefeuillehouder: Rob Zeeman 

Inlichtingen bij:   Jan Belleman/Marcel Ursem 

 
Aanleiding  
 Zoals gebruikelijk is deze memo opgesteld om uw raad te informeren over de ontwikkeling 

van de Algemene Uitkering als gevolg van de meicirculaire 2014. De circulaire behandelt de 
mutaties in de algemene uitkering voor de jaren 2014 tot en met 2018. 

 De financiële gevolgen van de meicirculaire 2014 worden meegenomen en verwerkt in de 
tussentijdse rapportage 2014 die nog voor het zomerreces aan uw raad wordt aangeboden 
en op 25 september in uw raad wordt behandeld. In de uitwerking van de begroting 2015 
wordt gezorgd dat er een sluitende begroting aan uw raad wordt aangeleverd. 

 
Inleiding / samenvatting: 
De financiële gevolgen naar aanleiding van de meicirculaire 2014 zijn: 

 
 
Voor een aantal zaken waarvoor wij extra geld ontvangen, moeten we ook extra geld inzetten. 
Aan de andere kant kunnen we als gemeente (deels) bezuinigen op een aantal taken waarvoor 
we minder geld ontvangen. In de tabellen hieronder worden deze zaken uitgesplitst. In tekst 
worden deze punten verderop nader toegelicht. 

Gevolgen meicirculaire 2014 2014 2015 2016 2017 2018
Algemene uitkering conform septembercirculaire 2013 24.226 V 22.751 V 22.838 V 22.796 V 22.504 V
Algemene uitkering conform meicirculaire 2014 24.373 V 27.831 V 28.012 V 27.743 V 27.583 V
Verschil meicirculaire met septembercirculaire 147 V 5.080 V 5.174 V 4.947 V 5.079 V
Apart zetten budget Sociaal deelfonds en invoeringsbudget 3D's
(zie nr 19 t/m 23 samenvatting mutaties meicirculaire)

170 N 5.740 N 5.842 N 5.645 N 5.663 N

Verschil exclusief 3D's 23 N 660 N 668 N 698 N 584 N
Vrijval stelpost opgenomen in PPN  OZB en herijking gem. fonds 0 423 V 423 V 423 V 423 V
Verschil mei- en septembercirculaire 
excl. 3D's en incl. vrijval stelpost PPN

23 N 237 N 245 N 275 N 161 N

A Totaal claims voor uitvoering 55 N 117 N 90 N 101 N 106 N
B Totaal mogelijkheden tot besparing 8 V 57 V 69 V 82 V 84 V

Totaal gevolgen meicirculaire 70 N 297 N 266 N 294 N 183 N

1 
 



 

 
 
 

 
 
 
Onderstaand een samenvattend overzicht van wijzigingen in de meicirculaire 2014 
In tekst worden deze punten verderop nader toegelicht. 
 

 
Toelichting verschillen; inclusief motivatie of er valt bij te sturen: 
 
 

A Claims voor uitvoering
6 Armoede en schuldenbeleid 55 N 74 N 76 N 78 N 79 N
10 Individuele studietoeslag 0 0 14 N 23 N 27 N
11 Waterschapsverkiezingen 0 43 N 0 0 0

Totaal claims voor uitvoering 55 N 117 N 90 N 101 N 106 N

B Mogelijkheden tot besparing
7 E-overheid 8 V 8 V 8 V 8 V 8 V
8a Overheveling buitenonderhoud PO SO 0 26 V 36 V 46 V 46 V
8b Inkomst i.v.m. onderhoudsbudget vanuit rijk aan  

Lucebertschool en de Matthieu Wiegmanschool in Bredeschool 
0 PM V PM V PM V PM V

9 E-boeken 0 14 V 16 V 19 V 21 V
16 Centra voor jeugd en gezin 0 9 V 9 V 9 V 9 V

Totaal mogelijkheden tot besparing 8 V 57 V 69 V 82 V 84 V

Samenvatting mutaties meicirculaire 2014 2014 2015 2016 2017 2018
1 Technische aanpassingen (overige ontwikkelingen, 

   
87 V 463 N 496 N 532 N 440 N

2 Aanpassing accres  en uitkeringsfactor 2014-2018 176 N 152 V 357 V 358 V 359 V
3 Groeiopgave Almere 0 17 N 17 N 17 N 17 N
4 Korting onderwijshuisvesting 0 5 N 15 N 21 N 29 N
5 Verkenning informatievoorziening sociaal domein 18 N 0 0 0 0
6 Armoede en schuldenbeleid 55 V 74 V 76 V 78 V 79 V
7 E-overheid 8 N 8 N 8 N 8 N 8 N
8 Overheveling buitenonderhoud PO SO 0 212 N 208 N 205 N 201 N
9 E-boeken 0 14 N 16 N 19 N 21 N
10 Individuele studietoeslag 0 0 14 V 23 V 27 V
11 Waterschapsverkiezingen 0 43 V 0 0 0
12 Provinciale taken (VTH) 35 V 35 V 35 V 35 V 40 V
13 Mantelzorg 11 V 0 0 0 0
14 Suppletieregeling OZB 0 0 0 0 17 V
15 WOZ herwaardering en aanpassing rekentarieven 0 142 N 194 N 194 N 194 N
16 Centra voor jeugd en gezin 9 N 9 N 9 N 9 N 9 N
17 Herverdeeleffect groot onderhoud gemeentefonds 0 187 N 187 N 187 N 187 N

18 Suppletie regeling groot onderhoud verdeelstelsel 0 93 V 0 0 0
19 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg 56 V 0 0 0 0
20 Decentralisatie jeugdzorg 0 3.513 V 3.463 V 3.346 V 3.366 V
21 WMO 114 V 736 N 736 N 736 N 736 N
22 Decentralisatie AWBZ naar WMO 0 2.963 V 3.105 V 3.019 V 3.010 V
23 Uitvoeringskosten participatiewet 0 0 10 V 16 V 23 V

Totaal meicirculaire 2014 147 V 5.080 V 5.174 V 4.947 V 5.079 V
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1 Technische aanpassingen (overige ontwikkelingen, hoeveelheidverschillen, verdeelreserve  2013  et cetera) 
Betreft technische aanpassingen in verband met aanpassingen van overige ontwikkelingen, 
hoeveelheidverschillen en de uitbetaling van de verdeelreserve 2013.  
Het ministerie heeft andere aantallen voor de maatstaven gebruikt dan eerder aangegeven bij 
de herijking van het gemeentefonds. Dit leidt tot een extra groot nadeel van circa € 500.000,- 
 waarvoor we niet worden gecompenseerd.  
  
2 Aanpassing accres en uitkeringsfactor 2014-2018 
In de stand van de accressen zijn alle voorgenomen investeringen en bezuinigingen uit de 
verschillende akkoorden van het kabinet Rutte II verwerkt. 
 
3 Groeiopgave Almere 
Als uitvloeisel van het groot onderhoud gemeentefonds ontvangt de gemeente Almere i.v.m. zijn 
groeiopgave een jaarlijkse decentralisatie-uitkering. Dit zorgt voor een lagere algemene 
uitkering van de overige gemeenten. 
 
4 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 was al in de meicirculaire van 2013 gemeld en verwerkt. Het kortingsbedrag per gemeente 
was toen niet exact bekend en blijkt als gevolg van een gewijzigde berekenwijze hoger 
uitgevallen dan in de mei- en septembercirculaire 2013 was gemeld.  
Aan onze uitgavenkant kunnen wij niet meer besparen dan al eerder is gemeld en afgeraamd. 
 
5 Verkenning informatievoorziening sociaal domein 
Ten behoeve van de ondersteuning van de gemeenten bij hun ICT-voorzieningen in het sociaal 
domein wordt in 2014 incidenteel een bedrag overgeheveld vanuit het gemeentefonds naar de 
begroting van BZK. Dit zorgt voor een lagere algemene uitkering van de gemeenten. 
  
6 Armoede en schuldenbeleid 
Betreft intensivering van het armoede- en schuldenbeleid. 
Eind 2013 heeft de gemeenteraad unaniem besloten deze extra middelen te besteden aan 
armoedebeleid, met als specifiek aandachtspunt gezinnen met kinderen. Voor 2014 besteden 
we deze middelen aan deelname aan het Jeugdsportfonds en we onderzoeken de 
mogelijkheden voor deelname aan het Jeugdcultuurfonds. Daarnaast compenseren we minima 
voor de eigen bijdrage WMO die onze gemeente vanaf april 2014 heeft ingevoerd. Voor 2015 
en verder ontwikkelen we nieuw beleid samen met de BUCH.  
Deze bedragen worden geclaimd voor uitvoering en op een stelpost begroot. Dit vormt de 
dekking voor de financiële consequenties van het voor te stellen beleid. Zie de tabel ‘Claims 
voor uitvoering’. 
 
7 E-overheid 
De huidige facturen aan gemeenten voor verstrekkingen van gegevens uit het Handelsregister 
en uit het Kadaster worden vervangen door een vermindering van de algemene uitkering. 
Hier tegenover staat een aframing van hetzelfde bedrag op het product kadastrale informatie, 
zie onder het kopje ‘Mogelijkheden tot besparing’.    
8 Overheveling buitenonderhoud PO SO 
Met ingang van 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en 
aanpassingen van schoolgebouwen voor primair onderwijs (po) en scholen voor speciaal 
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onderwijs (so) over van de gemeenten naar de schoolbesturen. Om die reden wordt een bedrag 
uit de algemene uitkering overgeheveld naar de begroting OCW. De schoolbesturen zullen de 
middelen voortaan ontvangen van het ministerie van OCW. 
Hierop kunnen wij op onze uitgaven budgetten met ingang van 2015 een bedrag van € 26.000 
oplopend tot € 46.000,- besparen. (Zie tabel ‘Mogelijkheden tot besparing’ punt 8a).  
Dit bedrag kan nog verhoogd worden met de bijdrage voor onderhoud die de schoolbesturen 
van de Lucebertschool en de Matthieu Wiegmanschool vanaf 2015 vanuit het rijk gaan 
ontvangen. Zij hebben geen geld voor buitenonderhoud nodig omdat wij het gebouw van de 
Brede Bergense School voor hen huren en de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk is 
voor het buitenonderhoud. Zodra de betreffende bedragen bekend zijn worden deze als extra 
inkomsten  opgenomen in de begroting. Daarom is dit  opgenomen als PM-post onder het kopje 
‘Mogelijkheden tot besparing’ (punt 8b). 
 
9 E-boeken 
In 2011 is besloten om de inkoop van e-content door bibliotheken te centraliseren. Daarbij hoort 
ook een uitname uit de algemene uitkering, omdat de lokale bibliotheken deze taak niet meer uit 
gaan voeren. De uitname vindt plaats per 2015, als de Wet stelsel openbare bibliotheken in 
werking treedt. 
De bibliotheek draagt per inwoner ‘een paar cent’ bij voor de e-book inkoop en uitleen, dit 
vervalt wanneer de centralisatie wordt doorgevoerd bij de Koninklijke Bibliotheek. 
De korting die de gemeente hiervoor krijgt op de algemene uitkering word in mindering gebracht 
op de subsidie voor 2015 en verder, zie onder het kopje ‘Mogelijkheden tot besparing’. 
 
10  Individuele studietoeslag 
In het kader van de Participatiewet is de individuele studietoeslag geïntroduceerd. Het betreft 
een nieuwe vorm van aanvullende inkomensondersteuning voor bepaalde groepen 
studerenden. 
In BUCH-verband wordt hier nog beleid over gemaakt, eind 2014 komt dit terug in het regionale 
beleidskader Participatiewet en dan wordt door college en raad besloten of ze dit instrument in 
de toekomst willen inzetten. Vooralsnog wordt dit apart op een stelpost opgenomen, zie onder 
het kopje ‘Claims voor uitvoering’. 
 
11 Waterschapsverkiezingen 
Per 1 juli 2014 treedt de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen in werking. Dit betekent dat 
de waterschapsverkiezingen in 2015 tegelijk met de verkiezingen voor de provinciale staten 
plaatsvinden. Gemeenten krijgen door de wetswijziging voor het eerst een rol bij het 
organiseren van de waterschapsverkiezingen. De toevoeging aan de algemene uitkering 
compenseert gemeenten voor de extra kosten van de organisatie van de gecombineerde 
verkiezingen. 
Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel extra kosten het organiseren van de 
waterschapsverkiezingen met zich meebrengt. Pas in de 2e helft van 2014 wordt dit duidelijk. 
Het extra budget van € 43.000,- wordt  op een stelpost gezet. Zodra duidelijk is wat het exact 
gaat kosten wordt het eventuele  verschil ten gunste van het begrotingssaldo 2015 gebracht. 
 
12 Provinciale taken (VTH)   
Betreft overdracht van taken van de provincies aan gemeenten op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).  
Deze taken zijn doorgeschoven naar de RUD NHN die de taken voor ons uitvoert. Bij 
collegebesluit van 11 maart 2014 is het betreffende budget al beschikbaar gesteld aan de RUD 
NHN. Hierdoor is de bijraming in de algemene uitkering nu een voordeel. 
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13 Mantelzorg 
In 2014 worden eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van 
activiteiten om de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen. 
De wijze waarop mantelzorgers ondersteund kunnen worden is onderwerp van onderzoek, 
welke in verband de werkzaamheden voor de BUCH pas in het 1e kwartaal medio 2015 wordt 
opgestart. Als het budget van € 11.000,- in 2015 nodig is wordt dit in 2015 via een 
collegevoorstel aangevraagd ten laste van het begrotingssaldo 2015. 
  
14 Suppletieregeling 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. Vanaf 2018 vindt 
er een aanpassing van de compensatie plaats.  
 
15 WOZ herwaardering en aanpassing tarieven 
Met ingang van uitkeringsjaar 2015 wordt het rekentarief voor eigenaren van woningen, 
gebruikers van niet woningen en voor eigenaren van niet woningen aangepast. Dit in verband 
met informatie die de Waarderingskamer heeft verzameld over de marktontwikkeling van 
woningen. Daarnaast is er sprake van een areaalwijziging en -uitbreiding waardoor de 
belastingcapaciteit toeneemt. Hierdoor vindt er een extra korting plaats in de algemene 
uitkering.  
Hier tegenover stond al de in de Perspectiefnota 2015 opgenomen stelpost voor de verlaging 
van de Algemene Uitkering met € 203.000,-.  
 
16 Centra voor jeugd en gezin 
De verdeling van deze uitkering is gewijzigd omdat ten opzichte van de septembercirculaire 
2013 de maatstaven zijn geactualiseerd. Vanaf 2015 wordt deze bezuiniging doorgevoerd. Voor 
2014 wordt dit bedrag al besteed. 
 
17 Herverdeeleffect groot onderhoud gemeentefonds 
In een eerdere aankondiging van het ministerie zou het nadelig herverdeeleffect ongeveer  
€ 220.000 voor onze gemeente bedragen. Nu blijkt echter dat het herverdeeleffect iets lager 
uitvalt op zo’n € 187.000,- circa € 6,- per inwoner. 
Hier tegenover stond al de in de Perspectiefnota 2015 opgenomen stelpost voor de verlaging 
van de Algemene Uitkering met € 220.000,-. 
 
18 Suppletieregeling groot onderhoud verdeelstelsel 
De wijzigingen waartoe is besloten worden in een keer in het verdeelstelsel ingevoerd. Het 
effect op de algemene uitkering wordt door een overgangsregeling in twee jaar gerealiseerd. Zo 
wordt invulling gegeven aan de bestuurlijke afspraak van een maximaal nadelig effect van 
€ 15,- per inwoner per jaar. Het structurele nadeel van € 187.000,- (zie vorige punt) wordt in het 
eerste jaar voor de helft gecompenseerd. 
 
 
 
 
 
 
Decentralisaties 
Met ingang van 2015 krijgen de gemeenten belangrijke verantwoordelijkheden op de gebieden 
WMO, jeugd en participatie, waarvoor middelen worden toegevoegd aan het deelfonds sociaal 
domein, dat onderdeel uitmaakt van het gemeentefonds. Per 1 januari 2018 vervalt het 
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deelfonds en worden de middelen verdeeld via de algemene uitkering. Onderstaand de 
budgetten betreffende de decentralisaties zoals die in de meicirculaire zijn opgenomen. 
 
19 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg 
Betreft een vergoeding van € 56.000,- voor te maken kosten voor het invoeren van de 
jeugdzorg in 2015. 
Deze invoeringskosten worden in 2014 deels gebruikt om het lokale veld te versterken  
vooruitlopend op de nieuwe verantwoordelijkheden vanaf 2015. Pilots die lopen zijn bijvoorbeeld 
de CJG-ers op (voor)scholen en de detachering van een toegangsmedewerker binnen onze 
gemeentelijke organisatie. De rest van dit budget wordt ingezet voor het regionale project 
decentralisatie jeugdzorg met daarin een aantal werkgroepen om de diverse onderwerpen uit te 
werken.  
 
20 Decentralisatie jeugdzorg 
De verdeling van het beschikbare budget Jeugdwet voor 2015 vindt plaats op basis van 
historische gegevens over het gebruik van jeugdhulp op gemeentelijk niveau. In 2016 wordt een 
objectief verdeelmodel ingevoerd. Dit is in december 2014 gereed. 
 
21 WMO 
De huidige WMO (voor met name huishoudelijke hulp) vormt geen onderdeel van het deelfonds. 
Conform het regeerakkoord wordt met ingang van 2015 een korting toegepast van 40%. In 2014 
is op het budget van het WMO een volume-index (conform het bestuursakkoord VNG-Rijk van 
2011) en een nominale index voor loon- en prijsontwikkeling toegepast.  
De WMO integratie-uitkering binnen de Algemene Uitkering daalt van € 3.231.000,- in 2014 
naar € 2.381.000,- in 2015 oftewel een verlaging van € 850.000. Door de indexatie van 
€ 114.000,- met ingang van 2014 is de verlaging vanaf 2015 ten opzichte van de 
septembercirculaire per saldo € 736.000,-. 
 
22 Decentralisatie AWBZ naar WMO 
In 2015 worden de budgetten die samenhangen met de nieuwe taken behorend bij de WMO 
2015 verdeeld op grond van historische uitgaven. Dit betekent dat de budgetten worden 
gerelateerd aan een reconstructie van feitelijke uitgaven op gemeentelijk niveau. De budgetten 
samenhangend met beschermd wonen en opvang worden verdeeld over de 
centrumgemeenten. In 2016 wordt een objectief verdeelmodel ingevoerd. Uiterlijk in de 
septembercirculaire 2014 wordt het objectieve verdeelmodel voor de verdeling vanaf 2016 
definitief vastgesteld. 
 
23 Uitvoeringskosten participatiewet 
In het kader van de Participatiewet wordt vanaf 2015 de toegang tot de Wajong beperkt. 
Hierdoor zal de doelgroep toenemen, omdat mensen met arbeidsvermogen – die bij 
ongewijzigd beleid onder de (financiële) verantwoordelijkheid van UWV zouden komen – vanaf 
2015 onder de Participatiewet gaan vallen. De uitvoeringskosten voor  de genoemde doelgroep 
wordt aan de algemene uitkering toegevoegd. 
Ook dit wordt in BUCH-verband uitgewerkt in de Integrale Toegang. 
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