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Onderwerp:

Bijlage:

Resultaten Maart- en Meicirculaire Gemeentefonds 20L8

Toelichting Onderdelen en werking van het Gemeentefonds

Kennisnemen van
De (financiële) consequenties voor de gemeente Roosendaal díe voortkomen uit de maartcirculaire en

meicirculaire gemeentefonds 201"8.

lnleiding
Op 20 maart 2018 heeft het mínisterie van Binnenlandse Zaken de Maartcirculaire Gemeentefonds

20L8 gepubliceerd. Gemeentefondscirculaires informeren de gemeenten over de uitkeringen uit het

gemeentefonds, zijnde de algemene uitkering, de integratie-uitkering Sociaal Domein en de

decentralisatie- en (overige) integratie-uitker¡ngen.
De maartcirculaire was een extra circulaire, die normaliter niet verschijnt. ln deze maartcirculaire zijn

de (fínanciële) gevolgen van het Regeerakkoord, de Startnota en de Programmastart van het

lnterbestuurlijk Programma (lBP)l verwerkt. De maartcirculaire was dan ook vooral bedoeld om de

nieuw te vormen colleges in staat te stellen om ambitieuze collegeprogramma's op te stellen.

Op 3L meijl. is ook de meicirculaire 2018 gepubliceerd. De meicirculaire is wel een reguliere circulaire

die jaarlijks eind mei wordt gepubliceerd.

De consequenties van beide circulaires worden in deze raadsmededeling inzichtelijk gemaakt voor uw

raad.
De volledíge tekst van de maartcirculaire is te vinden via

https://www. riiksoverheid.nl/docume nten/circula ires/20L8/03/20lmaa rtcircu la ire-eemeentefonds-

2018.
De volledige tekst van de meicirculaíre is te vinden via

httos://www.ri rheid.nlldocumenten/circu ir es / 2O18 / O513 L/me ici rcu I a i meentefonds-

2018

ln de bijlage bij deze raadsmededeiing treft u een nadere uitieg aan van de onderdelen en werking van

het gemeentefonds.

I nformatie/ke rn boodschap
Binnen het gemeentefonds maken we een onderscheid tussen de algemene uitkering, de integratie-

uitkering sociaal domein, overige integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen. Binnen de

algemene uitkering worden ook eventuele (wijzigingen in) overige integratie-uitkeringen en

decentralisatie-uitkeringen (oormerkingen) meegenomen.

De integratie-uitkering sociaal domein bestaat uit de drie onderdelen WMO, Jeugd en Participatie.

Een uitgebreidere toelichting op de onderdelen van het Gemeentefonds kunt u vinden in de bijlage bij

1 ln het lnterbestuurlijk Programma maken Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen afspraken over de grote

maatschappelijke opgaven waar Nederland de komende periode voor staat. Er is een gezamenlijke agenda opgesteld met

t¡en opgaven. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio en kunnen niet door een

afzonderlijke bestuurslaag worden opgelost.



deze raadsmededeling.

Allereerst wordt hieronder de totale uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeente Roosendaal

in beeld gebracht. Vervolgens wordt verder ingegaan op de algemene uitkering (inclusief

oormerkingen) en de integratie-uitkering sociaal domein.

Totole uitkerÍng uít het Gemeentefonds voor de gemeente Roosendaal
De totale uitkering betreft alle uitkeringen, dus algemene uitkering, integratie-uitkeríngen en

decentralisatie-uitkeringen bij elkaa r.

ln onderstaande tabellen wordt steeds een vergelijking met de uitkomsten van de decembercirculaire

20L7 gemaakt. De uitkomsten hiervan zijn middels een raadsmededeling aan de gemeenteraad

kenbaar gemaakt en worden verwerkt in onze admínistratie. De resultaten van de maartcírculaíre

worden hieronder ook zichtbaar gemaakt. Voor de bepaling van een voor- of nadeel is echter alleen

de stand van de meicirculaire ten opzichte van de decembercirculaire van belang. De meicirculaire
geeft namelijk de meest actuele stand weer.

Ten opzíchte van de decembercirculaÍre 2017 stijgt de uitkeríng uit het gemeentefonds voor de

gemeente Roosendaal voor 2018 en volgende jaren fors. Ten opzichte van de maartcirculaire 20L8 is

echter voor de jaren vanaf 20L9 sprake van een forse daling.

De bovenstaande verschillen worden veroorzaakt door wijzigingen ín de algemene uitkering (incl. de

overige integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen) en de integratie-uitkeríng sociaal

domein. Een uitsplitsing van deze verschillen naar de algemene uitkering en de integratie-uitkering
sociaal domein is in onderstaande tabel gemaakt. Dit geeft echter wel een vertekend beeld voor de

jaren vanaf 2019. Vanaf dat moment wordt de integratie-uitkering sociaal domein namelijk
(grotendeels) overgeheveld naar de algemene uitkering. Hierover leest u meer bij het onderdeel

integratie-uitkering sociaa I domein.

Algemene uitkeríng
Onderstaande tabel laat het verloop van de algemene uitkering zien voor de gemeente Roosendaal

Hierbij zijn ook de mogelijke oormerkingen op basis van de meicirculaire 201-8 meegenomen.

Totaaloverzicht Gemeentefonds

Bedraaen * € 7.000
2018 2019 2028 20zt 2022 2023

Decem bercircu laire 2OL7 122.434 123.458 124.362 125.48L 126.334 126.334

Maartcirculaire 2018 123.09L 128.179 r32.045 135.387 139.099 r-38.098

Meicirculaire 2018 r24.965 126.727 130.082 133.131 135.931 739.260

Verschil decembercirc. 2Ot7 -
meicirc. 2018

+ 2.531 + 3.263 + 5.72O + 7.650 + 9.597 + t2.926

Uitsplitsing verschil

Bedraqen * € 7.000
2478 2419 20za 2A2L 2022 2423

Verschil Algemene uitkering + 7.210 + 30.281 + 32.812 + 34.906 + 36.823 + 40.458

Verschil lU Sociaal Domein + L32L -/-27.018 -/- 27.092 -/- 27.2s6 -/- 27.226 -/-27.s32

Totaal verschil +2.531 +3.263 +5.72O + 7.650 + 9.597 + 12.926



Algemene uitkering
EedmEen ' € 2-00a

2q18 2019 ?o?0 2021 2W2 2t23

Decem bercircu laire 2Ot7 78.297 80.092 81.s26 82.777 83.89s 83.89s

Maartcirculaire 2018 78.953 83.806 88.777 9r.706 95.66s 95.658

Meicirculaire 2018 79.507 110.373 114.339 117.683 r20.717 724.352

Verschil dec.circ. 17 - meicirc. 18 + L.2LO + 30.281 +32.812 + 34.906 + 35.823 + 40.458

Oormerkineen bii meicirc. 2018 -/- 303 + 6.463 + 6.518 + 6.894 + 6.894 + 6.894

Totale mutatie + 907 + 36.744 + 39.330 + 41.800 + 43.7t7 +47.352

Uit de tabel is af te lezen dat er vanaf 2019 sprake is van een enorme stijging van de algemene

uitkering. Dit wordt veroorzaakt door het overhevelen van het overgrote deel van de integratie-

uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering.
Daarnaast is er een pos¡tief effect te zíen door de verwerking van het Regeerakkoord. Het kabinet

gaat de komende jaren fors hogere uitgaven doen, waardoor het accres toeneemt. Ook het toepassen

van de Accres Relevante Uitgavenontwikkeling (ARU) in plaats van de Netto Gecorrigeerde

Rijksuitgaven (NGRU) zorgt voor een hoger accres. (Zie de bíjlage voor een toelichting hierop.) Deze

ontwikkeling is ook in 20L8 al te zien.

Een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de algemene uitkering is het bepalen van de

belastingcapacite¡t van de gemeente. Hoe groter de belastingcapacite¡t van een gemeente, hoe

kleiner het aandeel van de gemeente in het gemeentefonds. De belastingcapaciteit wordt bepaald

aan de hand van de WOZ-waarden van onroerende zaken in de gemeente'

Bij de berekening is nu uitgegaan van de WOZ-waarden zoals deze door het CBS zijn opgegeven. Deze

cijfers zijn echter nog niet gecontroleerd door de gemeenschappelijke regeling

Belastingsamenwerk¡ng West-Brabant. lndien uit de controle door de BWB nog wijzígingen volgen,

heeft dit ook consequenties voor de hoogte van de algemene uitkering voor Roosendaal. Bij de

septembercirculaire is hier meer duidelijkheid over.

Er lijkt dus een pos¡tieve ontwikkeling te ontstaan met betrekking tot de hoogte van de algemene

uitkering. Een waarschuwing is híer echter wel op zijn plaats. Dit lijken forse stijgingen, maar er staan

ook forse opgaven voor de gemeente tegenover. Vooral binnen het sociaal domein ligt nog een grote

uitdaging voor de gemeente om dit financíeel houdbaar te maken. Door de overheveling van de

integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering zijn de budgetten voor het sociaal

domein vanaf 2019 ontschot. Het sociaal domein zal nu gedekt moeten worden door de middelen uit

de algemene uitkering.
Daarnaast zijn veel van de opgaven die in het lnterbestuurlijk Programma staan, op dit moment nog

niet concreet. Deze worden nog verder uitgewerkt. Op z'n vroegst bij de septembercirculaire 20L8

wordt duidelijk voor welke opgaven en/of acties gemeenten verantwoordelijk worden. Ook deze

opgaven zullen gedekt moeten worden uit de algemene uitkering.

Oormerkingen
Ook met de oormerkingen, zoals deze voortkomen uit de meicirculaire, zijn flinke bedragen gemoeid

ln onderstaande tabel is te zien om welke oormerkíngen het gaat. Onder de tabel volgt een

toelichting.



Oorrnerkingen bij rneicircufaire 2018

€1.
2û18 2019 ztzo 2&2 e023

IU WMO L27 -/- 6.s6s -/- 6.620 -/- 6.8s0 -/- o.sgo -l- 6.890

DU Pilot weerbaar opvoeden 20

DU Schulden en armoede 130 r07 to1

DU Referendum 27

DU Maatschappelijke begeleiding 2

DU Armoedebestrijding onder

kinderen
-/- 3 -/- 4 -/- 4 -/- 4 -/- 4 -/- 4

Totaal mutatie oormerkingen 303 -l- 6.463 -l- 6.5L8 -l- 6.894 -l-6.894 -l-ø.sgq

a

a lntesratie-uitkering WMO: Deze uitkering is ontstaan bij de overgang van de huíshoudelijke

verzorging van de Algemene Wet Bijzondere Z¡ektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke

Ondersteuning (WMO) per 1 januari 2OO7 . De daarvoor benodigde middelen zijn destijds

overgeheveld van de AWBZ naar het gemeentefonds. De middelen uit deze integratie-uitkering zijn

door de gemeente geoormerkt. Wijzigingen in de uitkering worden daarom ook geoormerkt. ln de

meicirculaire 2018 is aangegeven dat de uitkeríng in 201-8 stijgt met € t27 'O5O ten opzichte van de

decembercirculaire 2OL7. De reden daarvoor is de bijstelling als gevolg van de loon- en

prijsbijstelling over 20L8 en het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven. Vanaf

201.9 gaat deze integratie-uitkering op in de algemene uitkering. Vanaf dat moment is het bedrag

dus niet meer geoormerkt. De algemene uitkering stijgt hierdoor'

a Decentrali uitkerins Pílot weerba ar onvoeden: De gemeente Roosendaal heeft reeds eerder

een bijdrage ontvangen in het kader van de pilot weerbaar opvoeden. ln de pilot wordt in twee

fasen een laagdrempelig aanbod van professionele opvoedondersteuning gestímuleerd, zowel bij

algemene opvoedingsvragen als bij specifieke, meer'taboe'-opvoedingsvragen, zoals het

bespreekbaar maken van radicalisering. ln 201-8 ontvangt Roosendaal voor de pilot nog eens een

n € 20.000
e-uitkerins Schulden de: Ter versterking van het gemeentelijke armoede-

en schuldenbeleid stelt het kabinet voor de komende drie jaar geld ter beschikking voor het

voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen' Op deze

wijze kunnen gemeenten een impuls geven aan de verbetering van de toegang tot en de

effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en versterking van de lokale regie van het

arnnoedebeleid. Roosendaal ontvangt in 2018 een bedrag van € 129.568; in 2019 en 2020 ontvangt

Roosendaal jaarlijks € 106.653.

Decentralisatie-uitkering Referendum: Voor het organiseren van het raadgevend referendum over

de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, dat op 2L maart jl. is gehouden, ontvangen

gemeenten een vergoeding. Roosendaal ontvangt in 2018 hiervoor een bedrag van €27 'O87 .

Decentralisatie-uitkering Maatschappeliike Beeeleiding: Conform artikel L8 van de Wet lnburgering

voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten

en hun gezinsleden. Voor iedere inburgeringsplichtige asielmigrant ontvangt een gemeente een

bijdrage van€2.370. Op peildatum!2 maart 2018 was ervoor Roosendaalsprake van één

inburgeringsplichtige asielmigrant, waardoor het bedrag van de decentralisatie-uitkering voor

Roosendaal uitkomt oP € 2.370.

Decentralisatie-uitkering Armoedebestriiding onder kinderen: Deze uitkering is bij de

decembercirculaire 2016 in het leven geroepen en is bedoeld om de gevolgen van armoede onder

kinderen te bestrijden. Destijds was het jaarlijkse bedrag voor Roosendaal vastgesteld op

€ 430.000. Voor 2018 is het bedrag bij de meicirculaire 2018 licht naar beneden bijgesteld met

bijdrage va

Decentralis en armoe

a

a

a



€ 3.387 tot een bedrag van € 426.6L3. Voor 2019 en verdere jaren is het bedrag voor Roosendaal

nu bepaald op € 425.556.

O ntwikkeli nge n algeme ne uitkeri ng
o Voortgong tnterbestuurlijk Programma (tBP): Op de ministeries wordt met verschillende snelheden
gewerkt aan uitwerkingsafspraken en mijlpalen. Per maatschappelijke opgave komen er verschillende

akkoorden, afspraken en acties. Deze worden in de meicirculaire echter nog níet concreet.

Waarschijnlijk zal in de september- of decembercírculaire meer bekend zijn over de uitwerking van

het IBP en de bijbehorende consequenties voor gemeenten.

lntegrdtíe-uitkering sociaal domein (IUSD)

De integratie-uitkering sociaal domein (IUSD) is ontstaan bij de drie decentralisaties en bestaat uit de

drie onderdelen WMO, Jeugd en Participatie. ln het regeerakkoord is opgenomen dat het

integreerbare deel van de IUSD met ingang van 2019 opgaat in de algemene uitkering. Een aantal

onderdelen van de IUSD kunnen per 2019 echter nog níet overgeheveld worden. Deze onderdelen

zullen omgezet worden naar een integratie-uitkering. Het betreft hier de onderdelen Beschermd

Wonen, Voogdij / L8+ en Participatie.

Het verloop van de IUSD ziet er bij de meicirculaire 2018 als volgt uit

o IUSD onderdeelWMO

De toename in 20L8 bij de meicirculaire ten opzichte van de decembercirculaire bedraagt € 287.000

en wordt veroorzaakt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling over 2018.

Het onderdeel WMO wordt in zíjn geheel overgeheveld naar de algemene uitkering, met uitzondering

van het onderdeel Beschermd wonen. Hier wordt een aparte integratie-uitkering voor gevormd. Deze

integratie-uitkering is echter niet voor alle gemeenten van toepassing; dit betreft alleen de

centrumgemeenten. Dit betekent dat deze integratie-uitkering niet van toepassing is voor
Roosendaal. Er blijft dus in Roosendaal voor het onderdeel WMO niets 'achter'.

a IUSD, onderdeel Jeugd

De toename in 201"8 bij de meicirculaire ten opzichte van de decembercirculaíre bedraagt € 525.000 en

wordt veroorzaakt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling over 20L8.

Het onderdeel Voogdij / L8+ kan nog niet worden overgeheveld. Voor dit onderdeel wordt daarom een

integratie-uitke ring gevormd :

tU Soc¡âãl Domein WMO
Eedrasen ' € 7.A0A

2018 2019 2024 2A2t 2t22 2AZ3

Dece m be rci rcu lair e 20 17 10.895 r0.745 10.720 70.775 10.758 10.758

Maartcirculaire 2018 10.895 17.752 17.752 1,1,.752 1_L.752 10.758

Meicirculaire 2018 I1.182

Verschil dec.circ. 17 - meícirc. 18 +287 -l- 10.74s -l- LO.72O -l- to.77s -l-10.7s8 -l- LO.758

lU Sociaal Domein Jeugd

Bedroqen * € 7.A00
z0t8 2019 2024 202t 2022 2023

Dece m berci rcu laire 2017 L6.537 16.59L L6.684 16.788 16.788 16.788

Maartcirculaire 2018 1,6.537 16.591 L6.684 16.788 16.788 L6.788

Meicirculaire 2018 L7.062

Verschil dec.circ. 17 - meicirc. 18 + 525 -l- r6.59L -/- L6.684 -l- 1.6.788 -l- L6.788 -l- L6.788



lU Voogdij/ 18+ (NIEUW)

Bedrasen * € 7.000
2018 2019 2020 2A2L 2A22 2023

Meicirculaire 201.8 2.021, 2.021, 2.02r 2.021 2.02r

Verschil dec.circ. 17 - meicirc. 18 +2.OZl' +2.02L +2.02L +2.O2L +2.02t

Momenteel is een wetswijziging in voorbereiding om het woonplaatsbeg¡nsel in de Jeugdwet aan te

passen. Met het oog op de zorgvuldige invoering blijkt 1 januari 2020 het vroegste moment te zijn dat

het nieuwe woonplaatsbeginsel ín werking kan treden. De integratie-uitkering Voogdij / 18+ zal na de

inwerkingtreding van het woonplaatsbeginsel worden geïntegreerd in de algemene uitkering.

Voor al het overige wordt het onderdeel Jeugd overgeheveld naar de algemene uitkering.

IUSD. onderdeel ParticíPatie:a

tü Sociaal Domein ParticlPatie

Bedrogen * € 2.000
2018 2019 2420 2021 ?it22 za23

Dece m be rci rcu laire 2017 16.706 16.030 1,5.43L L5.L41, L4.894 t4.894

Maartcirculaire 2018 1"6.706 16.030 15.431 15.741 14.894 14.894

Meicirculaire 201.8 17.2r4

Verschil dec.circ, 17 - meicirc. 18 + 508 -/- 15.030 -l-Ls.43L -l- t5.L4t -l- 14.894 -l- 14.894

De toename in 2018 bij de meicirculaire ten opzichte van de decembercirculaire bedraagt € 508.000

en wordt veroorzaakt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling over 2018.

De onderdelen Wajong, Begeleid werken en Wsw worden nog niet overgeheveld naar de algemene

uitkering. Voor deze onderdelen wordt de integratie-uitkering Participatie gevormd:

Hierbij is de verwachting dat de onderdelen Wajong en regulier werk (vormt een onderdeel van

Begeleid werken) in2020,gelijktijdig met de lU Voogdij/18+, overgaan naar de algemene uitkering.

De onderdelen Wsw en Beschut werk (onderdeel van Begeleid werken) kunnen niet geintegreerd

worden met de algemene uitkering. Deze onderdelen zullen op het moment dat de onderdelen

Wajong en regulier werk worden o,yergeheveld naar de algemene uitkering worden omgezet in een

dece ntra lisatie-uitkering.

. Totaal IUSD:

Het totaalbeeld van de budgetten voor het sociaal domein ziet er dan als volgt uit

lU Participatie (NIEUW)

Bedrogen I € 7.A00
2478 2019 2020 2021 2022 2423

Meicirculaire 2018 L4.327 73.722 13.427 13.193 12.887

Verschil dec.circ. 17 - meicirc' 18 + L4.327 + 13.122 + L3.427 + 13.193 + L2.887



tU Sociaal Domein Totaal
Bedraeen * € 7.000

2018 2019 2024 2021 2022 2023

Decem berci rcu laire 2017 44.137 43.367 42.836 42.704 42.440 42.440

Maartcirculaire 2018 44.737 44.374 43.868 43.681 43.434 42.440

Meicirculaire 2018 45.459

Verschil dec.circ. 17 - meicirc. x.8 + L.32L -l- 43.367 -l- 42.836 -l- 42.704 -l- 42.440 -l- 42.440

lU voogdii/ 18+ (NlEUw)

Sedraqen * € 7.000
2018 2019 2A2A 2021 2022 2A23

Meicirculaire 2018 2.02L 2.O2r 2.021 2.O27 2.021

Verschil dec.circ. 17 - meicirc. 18 +2.02I + 2.021 +2.O2L +2.021 +2.02L

lU Partlcípatie (NlEuW)

Bedroqen * € 1.00A
20L8 2019 2024 2421 2422 2023

Meicirculaire 2018 74.327 13.722 13.427 r-3.193 t2.887

Verschil dec.circ. 17 - meicirc. 18 + L4.327 + L3.722 + L3.427 + 13.193 + L2.887

2018 2019 2CI24 2A2L 2422 2023

Totaal verschil dec.circ. 17 -
meicirc. 18

-l-27.0r9 -l-27.O93 -l- 27.2s6 -l-27.226 -l-27.s32

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de IUSD met ingang van 2019 ophoudt te bestaan. De

budgetten worden overgeheveld naar de algemene uitkering, met uitzonder¡ng van de volgende

onderdelen:
o lU Beschermd Wonen (niet van toepassing voor Roosendaal)

o lU Voogdij/ 18+

o lU Participatie

Voor de budgetten die zijn overgeheveld naar de algemene uitkering geldt dat deze vanaf 2020 onder

de accresontwikkeling vallen. Vanaf 2020 zullen gemeenten dan ook de volumeontwikkelingen en

nominale ontwikkelingen (lonen en prijzen) van het geïntegreerde deel van het sociaal domein uit het

accres moeten gaan betalen. Tot en met 2019 gelden de huidige afspraken waarbij de gemeenten bij

de meicirculaire compensatie ontvangen voor íoon- en prijsbijstellingen voor het lopende jaar.

O ntwi kke li n ge n socioal d omei n

t Evaluotie verdeelmodellen sociaal domein

Op 30 april 2018 heeft de minister van BZK de eindrapportage van een kwalitatief onderzoek naar de

verdeling van de middelen voor gemeenten in het sociaal domein aangeboden aan de Tweede Kamer

Het onderzoek vloeit voort uit een toezegging van de toenmalige minister van BZK aan de Tweede

Kamer (Algemeen Overleg Sociaal Domein op 3L mei 2017) om de verdeelmodellen in het sociaal

domein te bezien. ln het onderzoek z¡jn alle signalen van gemeenten met betrekking tot deze

verdeelmodellen opgehaald en hebben de onderzoekers beoordeeld welke van deze punten

(mogelijk) relevant zijn voor de verdeling en nader onderzoek verdienen. Reeds bij het begin van de

decentralisaties Wmo 2015, jeugd en participatie in 2015 is de noodzaak onderkend om op enig

moment voor het sociaal domein de verdeling te herzien, onder meer met het oog op de

transformatieopgave van gemeenten. Het kwalitatief onderzoek bevestigt dit beeld en geeft

voldoende aanleiding met geconstateerde knelpunten in de verdeling aan de slag te gaan. ln het



Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 23 mei 2018 hebben Rijk en VNG gesproken over de

noodzakelijke vervolgstappen en is overeenstemming bereikt over de aanpak en het tijdpad. Besloten

is om de evaluatie te vervolgen met een breed kwantitatief vervolgonderzoek gericht op een integrale

nieuwe verdeling van de middelen in het gemeentefonds voor het sociaal domein (nieuwe en oude

taken) per 2O2L.ln het bestuurlijk overleg is tevens besloten om voorafgaand aan het kwantitatief

vervolgonderzoek eerst een traject te doorlopen om te komen tot een passende en gedragen

onderzoeksmethode. Een nieuwe verdeling van de middelen zal hoogstwaarschijnlijk consequenties

hebben voor de gemeente.

o Stroppenpot sociool domein
ln het lnterbestuurlijk Programma is afgesproken om een tijdelíjke voorziening te treffen voor

gemeenten die geconfronteerd worden met een stapeling van tekorten bij de uitvoering van de taken

in het sociaal domein, de zogenaamde Stroppenpot sociaal domein. ln deze stroppenpot zit € 200

miljoen, waarvan de helft door het Rijk is ingelegd en de andere helft door gemeenten (middels een

uitname uit het gemeentefonds). De VNG ís belast met de verdeling van deze gelden. Tijdens de

algemene ledenvergadering van de VNG op 27 juni 2OL8 zal dit onderwerp besproken worden.

o Transformatiefonds Jeugd

Voor de periode 2018 tot en met 2O2O is een bedrag van € 108 miljoen via het Transformatiefonds

Jeugd beschikbaar, waarvan het kabinet 54 miljoen inlegt en gemeenten de andere helft, om de

vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp te ondersteunen. ln juni 201-8 worden de spelregels van

het Transformatiefonds Jeugd gepubliceerd. Hierin staat beschreven op welke wijze een

jeugdzorgregío een bijdrage uit het transformatiefonds kan ontvangen, en aan welke voorwaarden

voldaan moet worden. De 'spelregels' zijn in samenwerking tussen het Rijk en de VNG opgesteld'

Samenvatt¡ng en conclusies meicirculaire
Ten opzíchte van de decembercirculaire 2017 stijgt de algemene uítkering voor 20L8 en verdere jaren

fors. Dit lijkt positief, maar er staan grote opgaven en risico's voor de gemeente tegenover' De

belangrijkste opgave wordt wel gevormd door het sociaal domein-

Daarnaast zijn de opgaven uit het IBP op dit moment nog niet concreet voor gemeenten. Het is dus

nog onduidelijk voor welke opgaven of acties gemeenten straks verantwoordelíjk zijn. Feit is wel dat

deze opgaven gedekt moeten worden uit de stijging van de algemene uitkering.

Vanaf 2019 houden de IUSD en de lU WMO op te bestaan. De budgetten worden overgeheveld naar

de algemene uitkering, met uitzondering van de budgetten voor Voogdij / 18+ en Participatie' Voor

deze o nderdelen wo rde n integratie-u itke ringen gevormd.

De budgetten voor het sociaal domein zijn vanaf 2019 dus ontschot, waardoor het principe 'werken

binnen rijksbijdrage', dat de afgelopen jaren gehanteerd is, niet meer toegepast kan worden.

Momenteel loopt er een onderzoek vanuit BZK naar de verdeelmodellen voor het sociaal domein. Dit

kan in de toekomst leiden tot een andere verdeelmethodiek voor de budgetten van het sociaal

domein. Als gevolg daarvan kan de hoogte van de budgetten voor de gemeente wijzigen'

Consequenties

Communicatie
N.v.t.



Vervolg(procedure)
De resultaten van de meicirculaire zullen voor het lopende jaar 2018 verwerkt worden in de

bestuursrapportage 2018. De resultaten voor de jaren 2019 en verder zullen verwerkt worden in de

begroting 2019.

Bijlagen
1. Toelichting onderdelen en werking van het Gemeentefonds

Afsluiting en ondertekening

wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geihformeerd

Hoogachtend,
Burçmeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris, De burgemeester,

1r.





Bijlage 1. Toelichting Onderdelen en werking van Gemeentefonds

Het Gemeentefonds vormt de belangríjkste inkomstenbron van de gemeente. ln deze bijlage treft u

een korte uitleg aan van het Gemeentefonds. De volgende onderwerpen komen aan bod:

1. Onderdelen van het Gemeentefonds (verschillende soorten uitkeringen);

2. Omvang van het Gemeentefonds;
3. Berekening van de algemene uitkering;
4. lnformatie over actuele stand Gemeentefonds (circulaires) en invlechtíng in Roosendaalse Planning

& Control-cyclus.

Ad 1. Onderdelen van het Gemeentefonds
Binnen het gemeentefonds maken we een onderscheid tussen drie soorten uitkeringen:

a. algemene uitkering;
b. integratie-uitkeringen; en

c. decentralisatie-uitkeringen.

a. Algemene Uitkerins
Het geld uit de algemene uitkering komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente' Een

gemeente kan dit geld naar eigen inzicht uitgeven om taken te financieren die het Rijk heeft

opgedragen (medebewindstaken)of beleid dat een gemeente autonoom voert. Gemeenten hoeven

zich niet bij het Rijk te verantwoorden over de bestedíng ervan; de verantwoording wordt afgelegd

aan de gemeenteraad.

b. lntegratie-uitkeringen
Een integratie-uitkering is bestemd om middelen via het gemeentefonds te verdelen op een manier

die afwijkt van de algemene uitkering. Wanneer een integratie-uitkering in het leven wordt geroepen,

moet ook meteen het tijdstip worden bepaald waarop de uitkering wordt overgeheveld naar de

algemene uitkering. Met een integratie-uitkering kan het Rijk dus voor een aantal jaren middelen aan

gemeenten verstrekken vía het gemeentefonds, zonder gebonden te zijn aan de verdeelsystematiek

van de algemene uitkering. Dit maakt voor specifieke taken of beleídsterreinen een gerichte verdeling

van het budget mogelijk.
ln 2018 gelden voor Roosendaal nog twee integratie-uitkeringen: de integratie-uitkering sociaal

domein (tUSD) en de integratie-uitkering WMO (lU WMO). De IUSD is in het leven geroepen bij de drie

decentralisaties en bestaat uit de onderdelen WMO, Jeugd en Participatie. De lU WMO is ontstaan bij

de overgang van de huishoudelijke verzorging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

naar de wet Maatschappelijke ondersteuning (wMo) per L januari 2007 .

ln 2019 worden beide integratie-uitkeringen opgeheven.

De minister van BZK heeft in 20L5 aangegeven geen nieuwe integratie-uitkeringen meer te

introduceren. Wel staat dan nog de decentralisatie-uitkering als type uitkering binnen het

gemeentefonds ter beschikking als de algemene uitkering niet wenselijk of mogelijk is'

Een uitzondering hierop vormen de integratie-uitkeringen die gevormd worden bij de overheveling

van de IUSD naar de algemene uitkering. Een aantal onderdelen van de IUSD kunnen (nog) niet

worden ingevlochten in de algemene uitkering. Voor deze onderdelen zijn tijdelijke integratie-

uitkeringen gevormd.



c. Decentralisatie-uitkeringen
Een decentralisatie-uitkering (DU) lijkt op een integratie-uitkering, maar kent een belangrijk verschil.
Bij een DU hoeft het tijdstip van overheveling naar de algemene uitkering nog niet bekend te zijn.
Decentralisatie-uitkeringen zíjn apart zichtbaar binnen het gemeentefonds. Op die manier kan een
gemeente dus direct zien hoeveel middelen via de DU beschikbaar zijn gesteld.

Het feit dat gemeenten middelen ontvangen via een DU betekent niet dat gemeenten over de
besteding ervan verantwoording af moeten leggen aan het Rijk. Verantwoording wordt afgelegd aan

de gemeenteraad. Een gemeente kan en mag dus zelf bepalen of de míddelen die voor een bepaald

doel via een DU beschikbaar zijn gesteld, ook voor dat doel worden ingezet. lndien daar wel toe wordt
besloten, noemen we dat in Roosendaal 'oormerkingen'. De míddelen uit een DU worden dan ingezet
voor het doel dat beoogd was door het Rijk met de uítkering.
Een voorbeeld van een decentralisatie-uitkering is de DU Armoedebestrijding onder kinderen.

Ad 2. Omvang van het Gemeentefonds
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de

ontwíkkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op, samen de trap af
hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Dit
betekent dat wanneer de rijksuitgaven stíjgen, ook de omvang van het Gemeentefonds stijgt en vice

versa. De jaarlijkse toe- of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de 'trap op-trap af -
methode wordt het accres genoemd.

ln het nieuwe Regeerakkoord is opgenomen dat de normeringssystematiek, 'samen de trap op, samen

de trap af, blijft gehandhaafd. Wel verandert vanaf 20L8 de definitie van rijksuitgaven die hiervoor
gehanteerd wordt. Voorheen werd voor de berekening van het accres uitgegaan van de zogenaamde

Netto Gecorrigeerde Rijksuitgaven (NGRU). Dit hield in dat een aantal uitgaven van het Rijk werden
uitgezonderd voor de bepaling van de NGRU. Het gaat dan voornamelijk om uitgaven voor zorg en

sociale zekerheid. Vanaf 2018 wordt echter uítgegaan van de totale ríjksuitgaven, de zogenaamde
Accres Relevante Uitgaven (ARU). Uitgaven voor zorg en sociale zekerheid (m.u.v. uitgaven voor WW
en bijstand) worden dan wel meegenomen voor de berekening van het accres. Gevolg is dat de
rijksuitgaven hoger zijn, waardoor ook de accressen de komende jaren toenemen.

Ad 3. Berekening van de algemene uitkering
Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en de
belastingcapaciteit van de gemeenten. De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een
gemeente jaarlijks kan innen. Het aandeel van een gemeente in het gemeentefonds is kleiner
naarmate het vermogen om belastingen te heffen groter is. Het gaat híer om de WOZ-waarde van

onroerende zaken in de gemeente.
De algemene uitkering wordt bepaald aan de hand van ongeveer 70 maatstaven. Voorbeelden van

maatstaven zijn het aantal inwoners, het aantaljongeren, de oppervlakte van de gemeente en het
aantal bijstandsontvangers. Deze maatstaven worden vermenigvuldigd met een bedrag per eenheid.
Op deze manier ontstaat de uitkerinssbasis. Om de algemene uitkering voor een individuele
gemeente te bepalen wordt de uitkeringsbasis vermenigvuldigd met de uítkeringsfactor. De

uitkeringsfactor wordt door het Rijk vastgesteld en zorgt ervoor dat de uitkeringen aan alle
gemeenten precies passen binnen de beschikbare omvang van het gemeentefonds.

Ad 4. lnformatie over actuele stand Gemeentefonds (circulaireslen invlechting in Roosendaalse

Planning & Control-cyclus
Drie keer per jaar informeert het ministerie van BZK de gemeenten over de omvang en verdeling van
het gemeentefonds. Dit gebeurt vía circulaires. Op basís van deze circulaires kan de prognose van de

inkomsten uit het gemeentefonds voor de gemeente geactualiseerd worden. De ontvangst en

verwerkíng van de gemeentefondscirculaires zijn opgenomen in de gemeentelijke Planning & Control-



cyclus:
a De Meicírculaire wordt verwerkt in de Bestuursrapportage voor wat betreft het lopende boekjaar

en in de Kadernota voor wat betreft de komende jaren'

De Septembercirculaíre wordt verwerkt in de Programmabegroting voor wat betreft de komende

jaren. Voor het lopende jaar worden de resultaten bij de jaarrekening verwerkt'

De Decembercirculaire wordt verwerkt in de Jaarrekening van de gemeente voor wat betreft het

lopànde jaar. Voor de komende jaren worden de resultaten meegenomen bij de Kadernota van het

volgende jaar.

a

a




