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 Raadsmemo 

Datum:  27 januari 2015 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  H.J. Scholten 

Voor informatie:  Jeroen te Molder, Bedrijfsvoering  

Onderwerp:  Decembercirculaire 2014 gemeentefonds 

 

1. Aanleiding 

In deze raadsmemo wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van de decembercirculaire 2014 

over het gemeentefonds. Dit is de derde circulaire van 2014. De decembercirculaire is geen 

bijstelmoment voor het accres ofwel de groei volgens het principe van ‘samen de trap op en 

samen de trap af’. Het is vooral het afwikkelen van de laatste zaken van het uitkeringsjaar 2014 

door het Rijk. Daarnaast wordt informatie verschaft over integratie- en decentralisatie-

uitkeringen. 

2. Inhoudelijke mededeling 

De ontwikkelingen in decembercirculaire 2014 worden kort toegelicht. Na de toelichting is een 

tabel opgenomen waarin zichtbaar is gemaakt hoe de mutaties doorwerken in het budgettair 

perspectief van onze begroting. 

Op de laatste pagina is een cijfermatig resumé opgenomen waarin gedetailleerder de mutaties 

in deze circulaire zijn opgenomen. In de tekst wordt via nummering (A.1 tot en met E.2) 

verwezen naar deze tabel. 

 

Uitkeringsfactor (verdeelreserve 2014) 

De ontwikkeling van de uitkeringsbasis geeft aanleiding om 1 punt in de uitkeringsfactor van de 

verdeelreserve op te nemen. Voor de gemeente Hof van Twente is dit € 20.000 voor 2014 (A.1). 

 

Ontwikkeling van de uitkeringsbasis 

Bij het begrip “ontwikkeling van de uitkeringsbasis” gaat het over de mutaties van de aantallen 

inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden, enzovoort. In de 

veronderstelling dat het te verdelen bedrag niet toeneemt als de hoeveelheden stijgen, dan zal 

de verdeling per maatstaf evenredig moeten dalen. 
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Actualisatie van de basisgegevens bij deze circulaire leidt tot een positief effect in 2014 van 

€ 85.000 en vanaf 2015 tot een negatief effect van € 25.000 (B.1). 

 

Centra voor jeugd en gezin 

Deze decentralisatie-uitkering stopt in 2015 en wordt in dat jaar opgenomen in de maatstaven 

van de algemene uitkering. Dat leidt tot herverdeeleffecten op individueel niveau. Voor de 

gemeente Hof van Twente heeft dit per saldo een nadelig effect. In 2015 een nadeel van 

€ 38.000 oplopend naar € 57.000 in 2018 (C.1. en D.2). 

 

Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel 

Het groot onderhoud van het verdeelstelsel wordt in twee tranches uitgevoerd. De eerste 

tranche is ingaande 2015. En is verwerkt in de meicirculaire 2014. Naderhand hebben zich 

enkele ontwikkelingen voorgedaan die het herverdeeleffect en daarmee de suppletieregeling 

groot onderhoud in 2015 beïnvloeden. Dat was in september het geval en nu weer. De bijstelling 

heeft voor de gemeente Hof van Twente nu een voordelig effect van € 25.000 in 2015 (D.1). 

 

De tweede tranche betreft een viertal clusters, te weten Werk en Inkomen, brandweer en 

rampenbestrijding, onderwijshuisvesting, volkshuisvesting. De effecten worden gecommuni-

ceerd in de meicirculaire 2015 en zal zijn beslag krijgen in 2016. 

 

Onderuitputting 2014 

De najaarsnota 2014 van Rijk laat een onderuitputting op de Rijksuitgaven voor 2014 zien. 

Nadelig effect voor de gemeente Hof van Twente in 2014 van € 100.000 (E.1). 

 

Sociaal domein. 

Eerder is aangekondigd dat in deze decembercirculaire 2014 de uitkomsten bekend zouden 

worden van het objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg. De cijfers zouden dan met een 

invoerregeling moeten gaan gelden met ingang van 2016. Helaas is dit nog niet opgenomen in 

deze circulaire. Waarschijnlijk omdat de inspraakprocedure met VNG en RFV nog niet is 

afgerond. 

 

Over de invoerregeling en het tempo daarvan van de integratie-uitkering sociaal domein (dus 

alle 3D’s samen) wordt nog overleg gevoerd met de VNG. 

 
Budgettair effect decembercirculaire 2014 

Alle mutaties in de decembercirculaire 2014 bijeen geven het volgende beeld ten aanzien van 

het budgettair perspectief. Per saldo leidt de decembercirculaire 2014 tot een positief effect in 

2014 van € 5.000 Voor 2015 is er sprake van een nadeel van € 40.000, oplopend naar een 

nadeel van € 80.000 in 2018. 

 

Aanvullend is ter indicatie aangegeven wat de impact van het nadelige effect van de invoering 

het objectieve verdeelmodel van de Wmo mogelijk heeft op het budgettaire perspectief is. Dit is 

de impact bij ongewijzigd beleid of als er géén aanvullende dekkingsmaatregelen worden 

getroffen. Het objectiever verdeelmodel jeugd is nog niet bekend. Aangegeven als p.m.. 

Daarbij is er ook nog geen duidelijk over de invoerregeling en het tempo daarvan van de 

integratie-uitkering sociaal domein (dus alle 3D’s samen). 

 



- 3 - 

 

 

3. Conclusie 

Per saldo heeft de decembercirculaire 2014 voor het jaar 2014 een klein positief budgettair 

effect van € 5.000. Voor de jaren 2015 tot en met 2018 is er een budgettair negatief effect. 

Oplopend van € 40.000 in 2015 naar € 80.000 in 2018. De effecten van de decembercirculaire 

worden meegenomen bij de eerste bestuurdersrapportage 2015. 

 

De komende jaren kennen nog een aantal grote onzekerheden die waarschijnlijk een negatief 

budgettair effect hebben: 

 Het objectief verdeelmodel WMO gaat vanaf 2016 gelden. 

 Het objectieve verdeelmodel voor de jeugdzorg is nog niet bekend. 

 Invoeringsregeling sociaal domein nog niet bekend. 

 Er volgt nog een 2e tranche groot onderhoud gemeentefonds in 2016. 

 Meerjarig effect van de Rijksbezuinigingen. 
 
Cijfermatige resumé decembercirculaire 2014 

Een resumé van de ontwikkelingen in de decembercirculaire 2014 is in de tabel hieronder 

weergegeven. 

 

 
 

 

Budgettair perspectief 2014 2015 2016 2017 2018

Structureel budgettair perspectief 

programmabegroting 2015

1.899.510 4.601 163.174 604.821 115.723

Amendement logopedie 2015 -50.000

Septembercirculaire 2014 467.000 -99.000 -40.000 -49.000 -34.000

Decembercirculaire 2014 5.000 -40.000 -60.000 -70.000 -80.000

Budgettair perspectief programmabegroting 

2015 inclusief september- en 

decembercirculaire 2014

2.371.510 -184.399 63.174 485.821 1.723

Effect objectief verdeelmodel Wmo -1.302.682 -1.302.682 -1.302.682

Effect objectief verdeelmodel Jeugdzorg pm pm pm

Budgettair perspectief inclusief september-, 

decembercirculaire 2014 en objectief 

verdeelmodel Wmo 

2.371.510 -184.399 -1.239.508 -816.861 -1.300.959

2014 2015 2016 2017 2018

Berekening beginstand (september 2014) 30.590.000 42.490.000 42.000.000 41.255.000 40.765.000

A. Uitkeringsfactor

A.1 Verdeelreserve 20.000

B. Ontwikkeling uitkeringsbasis

B.1 Hoeveelheidsverschillen 85.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

C. Taakmutaties

C.1 Centra voor jeugd en gezin 662.000 658.000 653.000 643.000

D. IU/DU/SU

D.1 Suppletie-regeling groot onderhoud 25.000

D.2 Centra voor jeugd en gezin (DU) -700.000 -700.000 -700.000 -700.000

E. Overig 

E.1 Onderuitputting 2014 -100.000

E.2 Afrondingsverschillen -2.000 7.000 2.000 2.000

Totaal mutaties 5.000 -40.000 -60.000 -70.000 -80.000

Berekening eindstand (december 2014) 30.595.000 42.450.000 41.940.000 41.185.000 40.685.000


