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Datum

Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

Nr

Van: het college van burgemeester en wethouders

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: W. van den Heuvel, l. Schippers, H. Hermans, S. de Bruijn, A. Snoeck, M. Schoones, R.
Raaijmakers, C. Janissen

Onderwerp: Meicirculaire gemeentefonds 201 5

Bijlage: n.v.t.

lnleiding
Op 1 juni 2015 heeft het ministerie van Binnenlands e Zaken de meicirculaire gemeentefonds 2015
gepubliceerd. De circulaire informeert de gemeenten over de uitkeringen uit het gemeentefonds: de
algemene uitkering, de integratie-uitkering (lU) Sociaal domein en de decentralisatie- en (overige)
integratie-u itkeringen.

Ter informatie: u kunt de volledige tekst van de meicirculaire 2015 nalezen op:
http://www.riiksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2015/06/01/meicirculaire-
qemeentefonds-201 5. htm I

Doel
Uw raad informeren over de voorlopiqe uitkomsten van de meicirculaire 2015 van het gemeentefonds
met betrekking tot gemeente Roosendaal voor het uitkeringsjaar 2015 en 2016, en meerjarig voor de
decentralisaties in het sociaal domein.

Informatie
De financiële consequenties van de meicirculaire 2015 voor gemeente Roosendaal ziin in

onderstaande tabellen inzichtelijk gemaakt. Het betreft een eerste, voorlopige doorrekening.
Voor 2015 worden de gevolgen van de meicirculaire 2015 vergeleken met de Programmabegroting
2015 (o.b.v. de meicirculare 2014) en voor 2016 met de Kadernola 2016 (o.b.v. de decembercirculaire
2014).

Totaaloverzicht gemeentefonds (bedragen x € 1.000)

Programmabegroting 201 5/Kademota 201 6
Meicirculaire 2015
Verschil

2015
€ 125.968
€ 123.813

-€.2.155

2016
€ 121.692
€ 119.605

-€2.087

De gevolgen van de meicirculaire 2015 zíjn negatief voor gemeente Roosendaal.
Een uitsplitsing van de verschillen naar de algemene uitkering en de integratie-uitkering Sociaal
domein is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt:

Verschil (x € 1.000)

algemene uitkering
lU Sociaaldomein
Totaal

2015
-€.1.602
€ 553

-€2.155

2016
€ 1.210
-€.3.297
-€.2.087

Het nadeel op de integratie-uitkering Sociaal domein heeft geen invloed op de begroting 2015 en 2016,
vanwege het principe' rijkstaken uitvoere n binne n rijksbudgette n'.

Alqemene uitkerinq
Onderstaande tabel laat de gevolgen voor de algemene uitkering, waarbij ook de mogelijkheden tot
oormerking zijn meegenomen:

Algemene uitkering (bedragen x € 1.000)

Programmabegroting 201 S/Kademota 201 6
Meicirculaire 2015
Verschil
Mogelijke oormerkingen
Totale mutatie

2015
€ 73.506
€71.904
-€ r.602

€ 567
4,2.169

2016
€70.211
€71.421
€,1.210

-€ 686
€,524



Voor het uitkeringsjaar 2015 wordt de meicirculaire 2015 vergeleken met de Programmabegroting 2015
(o.b.v. de meicirculaire 2O14). Sindsdien zijn nog de september- en decembercirculaire 2014
verschenen, waarvan de effecten niet verwerkt zijn in de begroting 2015. Het verschil voor het
uitkeringsjaar 2015 is dus een optelsom van de gevolgen van drie circulaires:

Het accres voor het uitkeringsjaar 2015 wordt neerwaarts bijgesteld als gevolg van een lagere loon- en
prijsontwikkeling, alsmede minder rijksuitgaven (o.a. kinderopvangtoeslag, studieleningen).
Daarnaast waren de rijksuitgaven in 2014 minder dan gedacht, hetgeen wordt verrekend in 2015.
Het accres voor 2016 is fors hoger als gevolg van een hogere loonontwikkeling dan eerder geraamd.
Hoe realistisch dit is, is afi¡vachten . ln 2O14 en 2015 werden de cijfers negatiever naarmate het jaar
verstrijkt. Het fors hogere accres van 2016 valt weg tegen de nadelige accressen van 2014 en 201 5,

die meerjarig doorwerken.

Onderstaande tabel bevat een toelichting op de mogelijkheden tot oormerking naar aanleiding van de
september- en decembercirculaire 2014 en meicirculaire 2015:

Verklaring verschil 2015 (bedragen x € f .000)

Septembercirculaire 201 4
Decembercirc ulaire 20 1 4
Meicirculaire 2015
Totaal

Mogelijke oormerkingen (bedragen x € 1.000)

Septemberci rculaire 201 4
lU Wmo (huishoudelijke hulp)

Gezond in de stad*
Decembercirculaire 201 4
Meicirculaire 2015

lU Wmo (huishoudelijke hulp)
DU Huishoudelijke hulp toelage

lntegratie-uitkering Sociaal domeln (bedragen x € 1.000) 20'15
Programmabegroting 2015 C52.462
meicirculaire 2015 € 51.909
wrschil € 553

2015 2016

€.14
4 179

-€.1.437

€ 1.602

€51
€ 180

€0

€39
€ 399

2016
€ 51 .481
€ 48.184
-€.3.297

€567 €686
NB: de mogelijkheden tot oormerking naar aanleiding van de september- en decembercirculaire 2014 voor het uitkeringsjaar
2Q16zijn meegenomen in de Kadernota 2016.

De meicirculaire 2015 bevat een tweetal mogelijkheden voor oormerking in 2015 en 2016:
1. WMO (huishoudelijke hulp): als gevolg van aanpassing in de maatstaven en een prijsindex van

0,1 % valt deze integratie-uitkering in 2015 € 39.000 hoger uit. ln 2016 is de uitkering
opgehoogd met2,38% volume-index en neemt de uitkering toe met € 249.000.

2. Huishoudelijke hulp toelage: voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp met als
doel zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden ontvangt Roosendaal in 2015
€ 398.610 en in 2016 € 437.168.

lnteqratie-uitkerinq Sociaal domein
Belangrijke zaken met betrekking tot de integratie-uitkering Sociaal domein zijn:

o Met ingang van 2016 zijn de nieuwe objectieve verdeelmodellen voor de WMO en Jeugd van
toepassing. Dit leidt tot herverdeeleffecten (negatief) voor Roosendaal met name voor Jeugd).

o De integratie-uitkering is landelijk structureel verlaagd met € 134 miljoen in verband met de
WlZ-indiceerbaren. Minder cliënten van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) stroomden in bij
gemeenten, wat een korting op het macrobudget rechtvaardigde.

o De macro-budgetten worden in de verschillende jaren verlaagd met tussen de € 100 en € 250
miljoen, hoofdzakelijk in de taak Jeugd. De circulaire geeft geen specificatie van die bedragen.

o De budgetten worden nog jaarlijks geïndexeerd met loon- en prijsbijstelling.
o Voor de WMO moet vanaf 2016 nog een correctie plaatsvinden voor huishoudelijke hulp,

woningaanpassingen en hulpmiddelen voor mensen die thuis wonen met een Wlz-indicatie. De
verwerking zal plaatsvinden in de septembercirculaire 2015.

Onderstaande tabel bevat een totaaloverzicht voor de lntegratie-uitkering Sociaal domein, oftewel de
budgetten voor de Jeugdwet, Participatiewet en WMO 2015:

<249
-€ 437

2017
€.49.213
€ 45.205
d 4.008

2018
€.48.321
€42.666
€ 5.655

2019
€ 47.613
€ 41.838
-€5.775

2020

€.41 126
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De uitsplitsing naar de drie decentralisaties is als volgt:
lU Sociaal domein: uitgesplitst (bedragen x € 1.000) 2015
AWBZ/WMO
Programmabegroting 2015 €.11 .422

fiíeicirculaire 2015 C 11 .209
Verschil -€213

2016 2017 2018 2019 2020

€ 11.599
€.10,467 € 10.498

41.132

c22.990
€22.150

€ 840

c22.661
€ 19.499
-e3.162

€22.O29
€ 16.856
-c5.173

€ 11.967
€.11.328

€ 639

€ 11.635
€ 11.038

€ 597

c21.895
€ 17 .964
€ 3.931

€.11 .602
€ 10.598
€ 1.004

c22.029
€ 16.876 € 16.875

€ 5.153

Jeugd
Programmabegrot¡ng 201 5
It¡leicirculaire 2015
Verschil

Participatie
Programmabegroting 20 1 5

]vþicirculaire 2015
Verschil

Totaalverschil meicirc 201 S-Programmabegrotlng 201 5

€ 18.050
€ 18.551

€ 501

€ 553

€ 16.852
€ 17.356

€ 504
-€3.297

€ 15.683
€16.202

€ 519
€ 4.008

€ 14.689
€.15.212

€.523
€ 5.655

€ 13.984
€.14.494 € 13.752

€ 510
4.5.775

ln de lijn met het principe:'rijkstaken uitvoeren binnen rijksbudgetten'wordt het uitgavenkader bijde
bestuursrapportage 2015 en in Programmabegroting 2016 aangepast.

Vervolg (procedure)
De financiële gevolgen van de meicirculaire 2015 worden voor het jaar 2015 meegenomen bij de
bestuursrapportage 2015 (net als de gevolgen van de september- en decembercirculaire 2014).De
financiële consequenties voor 2016 en verdere jaren worden meegenomen in de Aanbiedingsnota bij

de Programmabegroting 201 6.

Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De wethouder voor Financiën

T. Theunis
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