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R o o s e n d a a l Raadsmededeling 

Datum: 1 3 Q K T . 2 0 1 5 Nr; 
Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: W. van den Heuvel, I. Schippers, H. Hermans, A. Scheerhoorn, C. Janissen, M. Heesters, 

J. Mattheussens, G. Jas, E. Dijkstra, S. Elseman 
Onderwerp Septembercirculaire gemeentefonds 2015 
Bijlage: 

Inleiding 
Op 15 september jongstleden. Prinsjesdag, is de septembercirculaire 2015 van het gemeentefonds 
gepubliceerd. Middels deze raadsmededeling wordt uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de 
septembercirculaire voor de algemene uitkering van de gemeente Roosendaal (en in het bijzonder 
voor de integratie-uitkering Sociaal Domein). 
Op 1 oktober is van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de beschikking ontvangen 
over de BUIG-budgetten in 2016. De gevolgen hiervan voor Roosendaal treft u ook in deze 
raadsmededeling aan. 

Ter informatie: u kunt de volledige tekst van de septembercirculaire 2015 nalezen op: 
https://www.rijksoverheid nl/documenten/circulaires/2015/09/15/septembericirculaire-gemeentefonds- 
2015 

Doel 
Uw raad informeren over de ontwikkelingen zoals beschreven in de septembercirculaire 2015 van het 
gemeentefonds. 

Informatie 
De financiële consequenties van de septembercirculaire 2015 voor de gemeente Roosendaal zijn in 
onderstaande tabellen inzichtelijk gemaakt. 
Voor alle uitkeringsjaren wordt een vergelijking gemaakt met de meicirculaire 2015. De gevolgen van 
de meicirculaire 2015 voor het uitkeringsjaar 2015 zijn verwerkt in de bestuursrapportage 2015. De 
gevolgen van de meicirculaire 2015 voor de uitkeringsjaren 2016 en verder worden opgenomen in de 
Aanbiedingsnota bij de Programmabegroting 2016. 

Totale uitkering uit het Gemeentefonds 
De totale uitkering uit het Gemeentefonds is, ten opzichte van de meicirculaire, toegenomen: 

Totaaloverzicht gemeentefonds (bedragen x € 1.000) 2015 2016 2017 2018 2019 
Meicirculaire 2015 € 123.813 € 119.605 € 115.966 € 113.273 € 113.077 
Septembercirculaire 2015 € 124.158 € 120.121 €116.548 € 114.517 € 114.479 

€345 €516 €582 € 1.244 € 1.402 

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) 2015 2016 2017 2018 2019 
Aigemene uitkering €413 €671 €625 € 1 298 € 1.452 
lU Sociaal domein -€68 -€155 -€43 -€55 -€50 
Totaal €345 €516 €582' ' € 1.244 € 1.402 



Algemene uitkering 
Onderstaande tabel laat het verloop van de algemene uitkering zien voor de gemeente Roosendaal. 
Hierbij zijn ook de mogelijkheden tot oormerkingen volgens de septembercirculaire meegenomen: 

Algemene uitkering (bedragen x € 1.000) 2015 2016 2017 2018 2019 
Meicirculaire 2015 €71.904 €71.421 € 70.761 €70.608 €71.239 
Septembercirculaire 2015 €72.317 €72.092 €71.386 €71.906 €72.691 
Verschil €413 €671 €625 €1.298 €1.452 
Mogelijke oormerkingen -€24 €23 -€38 -€45 -€52 
Totale mutatie €389 €694 €587 €1.253 €1.400 

De toename van de algemene uitkering heeft twee oorzaken. 
• Ten eerste wordt de ontwikkeling van de algemene uitkenng voor een belangrijk deel bepaald 

door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen 
de trap af hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het 
gemeentefonds. De jaarlijkse toe- of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de 'trap 
op trap af-methode, wordt het accres genoemd. 
Het accres voor het uitkeringsjaar 2015 is minder nadelig dan bij de meicirculaire 2015 werd 
verondersteld: er is sprake van een voordeel ten opzichte van de meicirculaire van € 60 miljoen. 
Dit wordt vooral veroorzaakt door een toename van de rijksuitgaven als gevolg van de verwachte 
toestroom van asielzoekers. 
Daarnaast is het accres voor het jaar 2016 € 10 miljoen hoger door onder andere extra uitgaven 
voor defensie/veiligheid, beschut werk, opvang van peuters en kinderopvangtoeslag. In de jaren 
2018 tot en met 2020 neemt het accres aanzienlijk toe, maar hiervoor ontbreekt een toelichting in 
de circulaire. 
Deskundigen op het gebied van gemeentefinanciën waarschuwen overigens voor een daling van 
het accres in 2016 in de volgende circulaires. Het accres voor 2016 is namelijk bijzonder hoog en 
er worden derhalve vraagtekens gezet bij de realiteitswaarde ervan. 

• Ten hweede neemt de algemene uitkering toe doordat gemeenten - volgens de inschatting van 
het ministerie van Financiën - de komende jaren minder BTW declareren uit het BTW 
Compensatiefonds (BOF) dan het hiervoor geldende plafond. Het niet-gedeclareerde deel wordt 
in het gemeentefonds gestort. In 2016 gaat het in totaal om € 130 miljoen extra. 

Oormerkingen 
Onderstaande tabel bevat een toelichting op de mogelijkheden tot oormerking naar aanleiding van de 
septembercirculaire 2015: 

Mogelijke oormerkingen (bedragen x € 1.000) 2015 2016 2017 2018 2019 
Septembercirculaire 2015 

Impuls brede scholen combinatiefuncties -€60 -€60 -€60 -€60 -€60 
lU WMO huishoudelijke hulp €52 € 3 4 €35 €35 €35 

DU Huishoudelijke hulp toelage €38 
Besluit Risico Zware Ongevallen €49 €42 €42 €42 

Wijlating lijfrenteopbouw -€16 -€28 -€35 -€42 -€49 
Basisregistratie grootschalige topografie NNB NNB NNB NNB NNB 

Taaleis Participatiewet -€10 -€20 -€20 -€20 
-€24 €23 -€38 -€45 -€52 

Decentralisatie-uitkering Brede scholen combinatiefuncties: voor zeven gemeenten, waaronder 
Roosendaal, is sprake van een correctie ten opzichte van de meicirculaire 2015. Gemeente 
Roosendaal krijgt er met ingang van 2015 € 60.000 per jaar bij. 
Integratie-uitkering WMO (huishoudelijke hulp): naar aanleiding van actualisatie van de 
maatstafaantallen en door een wijziging van de definitie voor woonruimten zijn de bedragen voor 
deze integratie-uitkering naar beneden bijgesteld. 
Decentralisatie-uitkering Huishoudelijke hulp toelage: deze uitkering is voor Roosendaal voor 
2016 naar beneden bijgesteld met € 38.000. 
Besluit Risico Zware Ongevallen: Met ingang van 2016 zal de taak van vergunningverlening 
zware industrie overgaan van gemeenten naar provincies. Als gevolg hiervan vindt in 2016 een 
uitname uit het gemeentefonds plaats van € 11 miljoen en in de jaren daarna een uitname van 
€ 10 miljoen. Dit betekent voor de gemeente Roosendaal in 2016 een afname van € 49.000 en in 



de jaren daarna een afname van € 42.000. 
• Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw: gemeenten ontvangen een compensatie voor de 

uitvoeringskosten die voortvloeien uit het wetsvoorstel Vrijlating lijfrenteopbouw. Het gaat voor 
gemeente Roosendaal om een bedrag van € 16.000 in 2015 oplopend tot €49.000 in 2019. 

• Basisregistratie grootschalige topografie: voor de beheerkosten van de Basisregistratie 
Grootschalige Topografie ontvangen gemeenten vanaf 2017 een bijdrage. Meer informatie volgt 
in de meicirculaire 2016, 

• Taaleis participatiewet Vanaf 1 januari 2016 treedt de Wet Taaleis Participatiewet in werking. 
Deze wet regelt dat bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen de 
verplichting wordt opgelegd om de Nederlandse taal te leren. Voor de uitvoeringskosten hiervan 
ontvangen gemeenten vanaf 2016 een compensatie. 

Integratie-uitkering Sociaal domein 
Het verloop van de integratie-uitkering sociaal domein ziet er als volgt uit: 

lU Sociaal domein: uitgesplitst (bedragen x € 1.000) 
AWBZ/WMO 
Meicirculaire 2015 
Septembercirculaire 2015 
Verschil 

Jeugd 
Meicirculaire 2015 
Septembercirculaire 2015 
Verschil 

Participatie 
Meicirculaire 2015 
Septembercirculaire 2015 
Verschil 
Totaalverschil septcirc 2015-meicirc 2015 

2015 2016 2017 2018 2019 

€ 11.209 € 11.328 € 11.038 € 10.598 € 10.467 
€ 11.246 €11.206 €11.038 € 10.598 € 10.467 

€37 -€ 122 € 0 

€ 0 
-€68 

-€33 
-€155 

-€43 
-€43 

-€55 
-€55 

€22.150 €19.499 €17.964 € 16.856 € 16.876 
€22.045 €19.499 €17.964 € 16.856 € 16.876 

€18.551 €17.356 € 16.202 € 15.212 €14.494 
€18 551 €17.323 €16.159 € 15.157 € 14.444 

-€50 
-€50 

De belangrijkste ontwikkelingen in de integratie-uitkering sociaal domein worden hieronder toegelicht: 
• Omdat gemeenten hebben aangegeven meer behoefte te hebben aan stabiliteit, is besloten om 

de maatstafgegevens bij de verdeelmodellen WMO en Jeugd niet te actualiseren voor de 
uitkering in het jaar 2016. De verdeling volgens de meicirculaire 2015 is de definitieve verdeling. 
Wel is voor WMO in 2016 nog een korting toegepast die voor Roosendaal € 122.000 bedraagt. 
De reden daarvan ontbreekt echter in de septembercirculaire. Vanwege het principe werken 
binnen rijksbudget zal het uitgavenkader voor WMO in de bestuursrapportage 2016 naar 
beneden worden bijgesteld. 

• Voor Participatie bevat deze septembercirculaire de laatste actualisatie van maatstafgegevens 
voor de uitkering 2016. 
In mei 2016 volgt een actualisatie voor de verdeling 2017. Het macrobudget voor de WMO is 
voor 2015 opgehoogd met € 19 miljoen; € 12,2 miljoen daarvan betreft extra middelen voor 
beschermd wonen en is toegevoegd aan het budget van een aantal centrumgemeenten. Het 
overige deel, € 6,8 miljoen, is verdeeld over alle gemeenten. Voor Roosendaal betekent dit een 
toevoeging van € 37.000. 

• In de uitkering voor jeugd is in 2015 een correctie verwerkt in verband met het 
woonplaatsbeginsel. Er komen 46 gemeenten in aanmerking voor compensatie, waarbij het 
bedrag ter compensatie naar rato in mindering wordt gebracht op de bedragen uit de 
meicirculaire 2015. Dit is alleen van toepassing op het uitkeringsjaar 2015. Voor Roosendaal 
betekent dit dat de uitkering in 2015 afneemt met€ 105.000. Bij de bestuursrapportage 2015 is al 
een tekort gemeld van € 400.000 voor jeugd. Met het afnemen van de uitkering voor jeugd zal dit 
tekort groter worden. In de jaarrekening 2015 zal aangegeven worden hoe dit tekort gedekt zal 
worden. In principe worden tekorten op het sociaal domein uit de reguliere gemeentelijke 
exploitatie gedekt, tenzij het tekort zo groot is dat dit niet meer mogelijk is. In dat geval kan de 
risicoreserve sociaal domein worden aangesproken. 

• Voor participatie is in deze septembercirculaire sprake van een aanpassing van de verdeling van 
het macrobudget. De verdeling van participatie is steeds in het najaar voorafgaand aan een 
begrotingsjaar vastgelegd. Die aanpak wordt, ook nu de overheveling naar het gemeentefonds is 
gerealiseerd, voortgezet. Dit zorgt voor kleine wijzigingen in het participatiebudget voor de 



gemeente Roosendaal in de jaren 2016 tot en met 2019. 

Er zijn nog steeds ontwikkelingen gaande ten aanzien van de macrobudgetten voor de drie 
decentralisaties, waardoor de omvang van de integratie-uitkering sociaal domein nog wijzigingen zal 
ondergaan. 

Ontwikkeling van het BUIG-budget in 2016 
De BUIG-budgetten zijn voor 2016 verhoogd van € 20.901.174 naar € 23.050.494. De verhoging van 
het budget met € 2.149.320 voor 2016 heeft de volgende oorzaken: 
• Landelijk wordt een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden verwacht van 1,6% als gevolg 

van nieuwe toetreders uit de WSW en Wajong. 
• Het objectief verdeelmodel is op onderdelen aangepast hetgeen voor Roosendaal tot voordelige 

herverdelingseffecten leidt. 
Naar verwachting zal het BUIG-budget voor 2016 in de pas lopen met het niveau van de uitkeringen. 

Vervolg (procedure) 
De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2015 worden voor het jaar 2015 meegenomen bij 
de jaarafsluiting 2015. De financiële consequenties voor 2016 worden verwerkt in de 
bestuursrapportage 2016 en voor de jaren 2017 en verder in de Kadernota. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

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

T. Theunis 


