
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
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 Raadsmemo 

Datum:  21 januari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Jeroen te Molder, Financiële zaken  

Onderwerp:  Decembercirculaire 2013 gemeentefonds 

 

1. Aanleiding 

Rondom de behandeling van de programmabegroting 2014 bent u geïnformeerd over de 

ontwikkelingen van de verschenen septembercirculaire 2013 en een indicatie van het effect van 

het zogenaamde herfstakkoord met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds 

voor de gemeente Hof van Twente. Inmiddels is ook de decembercirculaire 2013 verschenen, 

waarin het herfstakkoord is verwerkt. 

2. Inhoudelijke mededeling 

De decembercirculaire 2013 laat enkele ontwikkelingen zien die hierna kort worden toegelicht. 

Waar uitgegaan wordt van specifieke inzet van middelen is dit aangegeven. De mutaties zijn 

opgedeeld in effecten op de uitkeringsfactor, uitkeringsbasis, taakmutaties, decentralisatie-

uitkeringen en aanwending van middelen. Na deze toelichting is de tabel met het budgettaire 

effect opgenomen. 

 
A. Ontwikkeling Rijksuitgaven - Uitkeringsfactor  

Accresontwikkeling 

De bijstelling in het herfstakkoord heeft een positief effect op het accres. 

Meest in het oog springend is een intensivering van het onderwijs van € 650 miljoen vanaf 2014. 

Dit betreft met name het universitair en hoger onderwijs, elementen waar gemeenten weinig 

kosten aan hebben. Toch heeft die intensivering invloed op de omvang van het gemeentefonds, 

€ 120 miljoen. Bijzonder is dat de uitbetaling van de jaarschijf 2014 een jaar naar voren is 

geschoven. Dat leidt nog tot een hoger accres in 2013. In 2014 daarentegen is er geen 

uitbetaling van de onderwijsintensivering, dat gaat vanaf 2015 weer verder. 

Dat verklaart het nadelige effect in 2014. 
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Voor Hof van Twente betekent dit een positief effect van € 160.000 in 2013, een nadeel van 

€ 120.000 in 2014, € 190.000 positief in 2015, oplopend in de volgende jaren tot € 250.000 in 

2017 en 2018. 

 

Onderuitputting 2013 

In de jaarrekening 2012 is een correctie opgenomen vanwege de onderuitputting van de rijks-

uitgaven van € 180.000. Inmiddels is dit nadelige effect verwerkt in de berekening van de 

algemene uitkering voor 2013. De opgenomen correctie in 2012 kan daarmee vrijvallen in 

2013. Echter voor 2013 wordt ook een onderuitputting van de rijksuitgaven verwacht. Wat de 

definitieve afrekening wordt valt moeilijk te zeggen. Vooralsnog gaan wij uit van een onderuit-

putting die in de lijn met 2012 ligt. 

 
B. Ontwikkeling Rijksuitgaven - Uitkeringsbasis  

Hoeveelheidsverschillen 

Mutaties in de uitkeringsbasis van de algemene uitkering worden veroorzaakt door wijzigingen 

in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren. Met name 2013 is positief bijgesteld, op basis 

van eenheden conform het CBS, met € 83.000. Voor de toekomstige jaren is er sprake van 

een positief structureel effect voor onze gemeente van € 15.000. 

 
C. Taakmutaties  
Armoede- en schuldenbeleid 

Bij de septembercirculaire 2013 is voor intensivering van armoede- en schuldenbeleid in 2013 

eenmalig al € 18.000 toegevoegd aan onze algemene uitkering. In het regeerakkoord zijn ook 

voor 2014 en 2015 extra middelen benoemd. Voor 2014 wordt dat € 62.000 en in 2015 en 

volgende jaren € 75.000. 

De middelen worden gereserveerd voor het gemeentelijk armoedebeleid. 

 

D. Decentralisatie-/Integratie-uitkeringen 

Uitvoeringskosten inburgering 

Deze regeling is bedoeld voor de uitvoeringskosten van inburgering in 2014 en volgende jaren. 

Het gaat om een vergoeding voor handhaving van een groep inburgeraars (per 1 oktober 

2013) die nog niet aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan. 

Hof van Twente ontvangt hiervoor in 2014 € 17.000. 

De middelen worden gereserveerd voor de gemeentelijke uitvoeringskosten. 

 

Provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (RUD) 

Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, 

toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen worden structureel middelen aan het 

gemeentefonds toegevoegd. Voor Hof van Twente betekent dit voor de jaren 2014 tot en met 

2017 een bedrag van € 115.000 en vanaf 2018 structureel € 130.000. 

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft met de provincies en gemeenten afgesproken 

dat in de overgangsfase tot een robuuste landsdekkende uitvoeringsstructuur van 

RUD´s/Omgevingsdiensten de provincie onder andere een deelbevoegdheid voor het 

milieudeel van omgevingsvergunning voor deze bedrijven zou behouden. Daarvoor is een 

verklaring van geen bedenkingen afgegeven (vvgb). De vvgb kan per 1 januari 2014 worden 

afgeschaft. Daarmee zijn de gemeenten volledig bevoegd voor alle voormalige provinciale 

bedrijven met uitzondering van de (provinciale) IPPC en BRZO-bedrijven. De gemeenten 

zullen dan ook het milieudeel van de omgevingsvergunning zelf (RUD) gaan toetsen en 

vergunnen. 

 

Mogelijk maakt de verdeling per 2015 onderdeel uit van de herijking van het gemeentefonds. 

Als in de meicirculaire 2014 blijkt dat deze bedragen daar inderdaad in worden meegenomen, 

wordt deze decentralisatie-uitkering weer verlaagd. 

De middelen worden gereserveerd voor de gemeentelijke uitvoeringskosten. 
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Decentralisaties 

Algemeen 

Voor de decentralisaties geldt  in het algemeen dat gestreefd wordt naar een budgettair 

neutrale verwerking. Zorgpunt daarbij zijn echter de mogelijke structureel negatieve effecten 

van de drie decentralisaties. Deze zijn nog niet verwerkt in deze circulaire.  

Hierover wordt meer duidelijkheid verwacht in de mei 2014. 

 

Deelfonds sociaal domein 

In deze circulaire is nogmaals benoemd dat er in 2015 een deelfonds sociaal domein komt. In 

dat deelfonds komen drie integratie-uitkeringen voor de taakvelden WMO, jeugdzorg en 

Participatiewet . Binnen het deelfonds zijn de geldstromen ontschot. 

Met de decentralisatie van de Participatiewet voegt het kabinet - naast de middelen vanuit 

SZW voor reïntegratie - ook middelen aan het participatiebudget toe in verband met het 

afsluiten van de Wajong voor mensen met arbeidsvermogen en de begeleiding van mensen 

die niet meer de Wsw kunnen instromen en voor het zittend bestand Wsw. Ook de huidige 

middelen die in het Participatiebudget zitten voor volwasseneneducatie (OCW) worden 

toegevoegd. 

De huidige middelen voor het Inkomensdeel van de WWB, die thans als specifieke uitkering 

worden verstrekt worden niet toegevoegd aan het sociaal deelfonds. 

 

Er zit een bestedingsverplichting aan het sociaal deelfonds (het is vrij te besteden binnen het 

sociaal domein, maar niet daarbuiten). Het financieel risico in het sociale domein ligt ook bij 

gemeenten. De verantwoording aan de rijksoverheid geschiedt indirect via de Iv3-staten 

(informatie CBS). Het deelfonds sociaal domein zal na drie jaar weer overgeheveld naar de 

algemene uitkering en dus opgenomen in het reguliere maatstavenstelsel. 

 

WMO 

Het Rijk geeft aan, dat binnenkort een eerste inzicht wordt gegeven in het macrobudget Wmo 

2015 en de verdeling daarvan per gemeente. De berekeningswijze van het macrobudget wordt 

op gezamenlijk verzoek van het kabinet en de VNG door de Algemene Rekenkamer getoetst. 

De verwachting is dat bij de meicirculaire 2014 meer duidelijkheid is. 

 

Jeugdzorg 

In de meicirculaire 2013 was reeds een indruk gegeven van het macrobudget voor jeugdzorg, 

inclusief verdeling ervan per individuele gemeente. Het budget is gebouwd vanuit een 

historisch model. Deze decembercirculaire geeft een nieuwe verdeling per gemeente, hetgeen 

een informatief karakter heeft. Indicatie op basis van historische verdeling betekent voor Hof 

van Twente het voorlopig een bedrag van bijna € 5,1 miljoen voor 2015. 

Vanaf 2016 komt er geleidelijk een objectief verdeelmodel. Naar verwachting zal in de 

meicirculaire 2014 hierover meer informatie volgen. 
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Budgettair effect decembercirculaire 2013 

Het budgettair effect van de decembercirculaire wordt in het volgende resumé weergegeven. 

 

 
 

 

Verwerking van de bovenstaande mutaties in het budgettair perspectief leidt tot het volgende 

beeld. 

 

 
 

Kijkend naar de uitkomst betekent dit dat er in 2015 voor ruim € 1 miljoen en voor 2018 en 

verder structureel € 866.000 omgebogen moet worden.  

3. Conclusie 

De Rijksbezuinigingen hebben, zoals bij de septembercirculaire 2013 aangegeven, een flinke 
impact op de het meerjarige financiële perspectief van de gemeente Hof van Twente. De 
mogelijke structureel negatieve effecten van de drie decentralisaties zijn nog niet verwerkt in 
deze circulaire. Hierover wordt meer duidelijkheid verwacht in mei 2014. 
In aanloop naar de uitwerking van de begroting 2015 nemen we deze cijfers als vertrekpunt. 

Specificatie decembercirculaire 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Berekening beginstand 29.250.000 29.975.000 26.625.000 26.220.000 25.890.000 25.350.000

A.1 Herfstakkoord 2013, effect accressen 160.000 -120.000 190.000 215.000 250.000 250.000

B.1 Hoeveelheidsverschillen 83.000 18.000 20.000 10.000 15.000 15.000

C.1 Armoede- en schuldenbeleid 62.000 75.000 75.000 75.000 75.000

D.1 Uitvoeringskosten inburgering 17.000

D.2 Provinciale taken VTH (RUD) 115.000 115.000 115.000 115.000 130.000

Totaal mutaties (A+B+C+D) 260.000 75.000 400.000 415.000 455.000 470.000

Berekening eindstand 29.510.000 30.050.000 27.025.000 26.635.000 26.345.000 25.820.000

E. Aanwending/inzet middelen

E.1 Armoedebeleid 2013 (C.1) -62.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

E.2 Uitvoeringskosten inburgering (D.1) -17.000

E.3 Provinciale taken VTH (D.2) -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -130.000

Totaal aanwending/inzet middelen -17.000 -177.000 -190.000 -190.000 -190.000 -205.000

Budgettair effect 243.000 -102.000 210.000 225.000 265.000 265.000

D. Decentralisatie-/Integratieuitkeringen

Mutaties:

A. Uitkeringsfactor

B. Ontwikkeling uitkeringsbasis

C. Taakmutaties

Structureel perspectief programmabegroting 295.000 1.459.000 -359.000 23.000 98.000 -266.000

Septembercirculaire 2013 562.000 -875.000 -892.000 -880.000 -580.000 -865.000

Decembercirculaire 2013 243.000 -102.000 210.000 225.000 265.000 265.000

Nieuw structureel perspectief 

(inclusief sept. en dec. circulaire 2013)

1.100.000 482.000 -1.041.000 -632.000 -217.000 -866.000


