
 

“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 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  24 juni 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Jeroen te Molder, Financiële zaken  

Onderwerp:  Meicirculaire 2013 gemeentefonds 

 

1. Aanleiding 

Met deze raadsinformatie geven wij uw raad naar huidige inzichten een overzicht van de 

onderliggende financiële effecten en ontwikkelingen van de verschenen meicirculaire 2013 met 

betrekking tot algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeente Hof van Twente.  

De effecten van enkele maatregelen van het Rijk zijn nu concreter vertaald naar het 

gemeentefonds. Voor de decentralisaties wordt uitgegaan van een budgettair neutrale 

uitwerking. 

De meicirculaire 2013 heeft vooral op de jaarschijf 2013 een groot negatief effect. Dit wordt 

veroorzaakt door een onderuitputting op de rijksuitgaven van 2012 welke ook structureel voor 

de volgende jaren een effect heeft en door een bijstelling van de budgetten van de 

rijksuitgaven. Het negatief effect voor 2013 bedraagt bijna € 620.000. Het saldo in 2014 ligt in 

lijn met de eerdere aanname. In de jaren  2015, 2016 en 2017 blijken positieve effecten van 

respectievelijk € 145.000, € 145.000 en € 50.000 positief. In 2018 ontstaat een nadelig effect 

van € 205.000. 

2. Inhoudelijke mededeling 

De meicirculaire 2013 geeft vooral nadere invulling aan de voornemens die eerder al in 

december 2012 waren aangekondigd. Deels zijn deze specifiek benoemd in de kadernota 

2014. Zo zijn nu de aangekondigde kortingen op het BTW-Compensatiefonds, de 

onderwijshuisvesting en de lagere apparaatskosten ten behoeve van opschaling gemeenten 

daadwerkelijk in mindering gebracht op het gemeentefonds. Ook zijn de effecten van het 

regeerakkoord Rutte II verwerkt via de normeringsmethodiek ofwel  ‘samen de trap af’. 

 

Het budgettair perspectief voor de programmabegroting 2014 zal hiermee worden bijgesteld. 

In het kader van het begrotingstoezicht zal door de Provincie getoetst worden of de effecten 

van de meicirculaire zijn verwerkt in de begroting 2014. 
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De Rijksbezuinigingen en decentralisaties en de herijking van het gemeentefonds zullen een 

flinke impact gaan hebben op de begroting en uitvoering van taken voor de gemeente. Waar 

mogelijk zijn de effecten bij de kadernota 2014 al vertaald naar het budgettair perspectief. Veel 

ontwikkelingen hebben nog een indicatief karakter.  Een aantal punten zijn nu in de 

meicirculaire wel concreter geworden. 

 

De kern van de decentralisatieoperatie is onveranderd. Doel is om de middelen die hiermee 

gepaard gaan te ontschotten en onder te brengen in een deelfonds sociaal domein. Dat is 

geen specifieke uitkering maar onderdeel van het gemeentefonds. 

Vooralsnog zijn in de berekening van de algemene uitkering ook nog geen concretere 

financiële effecten opgenomen ten aanzien van de decentralisaties. 

 

Ontwikkeling inkomsten gemeentefonds meicirculaire 2013 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Huidige raming gemeentefonds 29.545.800 29.605.800 28.105.800 28.000.800 27.615.800 27.615.800 

Meicirculaire 2013 28.965.000 30.220.000 28.140.000 27.910.000 27.270.000 27.015.000 

Mutatie -580.800 614.200 34.200 -90.800 -345.800 -600.800 

 

Met enkele ontwikkelingen, zoals de prijsontwikkeling 2014, de uitwerking van de effecten van 

het Rijksbeleid wat resulteert in lagere vergoedingen voor apparaatskosten, afroming 

onderwijshuisvesting, maatschappelijke stages en hergebruik scootmobielen is al rekening 

gehouden in de kadernota 2014. Dit leidt tot het volgende budgettaire effect: 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Budgettair effect                       -617.800 8.200 145.200 145.200 50.200 -204.800 

 

De mutaties in de meicirculaire 2013 worden hierna kort toegelicht. Waar sprake is van 

specifieke inzet van middelen is dit aangeven. Vervolgens is aangegeven met welke effecten 

in het perspectief al rekening is gehouden. Na deze toelichting is de tabel met het budgettaire 

effect opgenomen. 

 

Mutaties meicirculaire 2013  

De mutaties zijn opgedeeld in effecten op de uitkeringsbasis (A), uitkeringsfactor (B), 

taakmutaties (C) en decentralisatieuitkeringen (D). 

  

A. Ontwikkeling uitkeringsfactor 

A.1 Onderuitputting 

In december 2012 is een winstwaarschuwing gegeven voor het uitkeringsjaar 2012 omdat 

sprake was van onderuitputting van budgetten bij het Rijk. Deze was berekend op een 

verlaging van € 180.000. In deze circulaire wordt nu de definitieve afrekening 2012 opgemaakt 

van de normeringsmethodiek. Deze blijkt nu nog eens € 135.000 lager te zijn. Dit wordt 

verrekend in 2013. Ook voor de volgende jaren zal er sprake zijn van een onderuitputting van 

de Rijksuitgaven van dezelfde omvang. 

 

A.2 Accressontwikkeling 2013 

De afgesproken toepassing van de normeringsystematiek leidt tot een neerwaartse 

aanpassing van de accressen. Een lagere dan verwachte prijsontwikkeling heeft effect op de 

diverse departementen van het Rijk en daardoor ook op het accres. Oplopend naar een 

nadelig effect van € 370.000 in 2018. Alleen 2014 valt positief uit door een piek in de uitvoering 

van infrastructurele projecten. 

 

A.3 Accressontwikkeling 2014 

Bijstelling van de budgetten ten behoeve van de prijsontwikkeling met ingang van 2014. 

Omvang € 475.000. De opgenomen prijsontwikkeling van de gemeentelijke lasten is van een 

gelijke omvang. 
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A.4 Lagere apparaatskosten 

In het regeerakkoord is de verwachting van het kabinet opgenomen dat de omvang van de 

gemeenten wordt opgeschaald en dat de gemeenten dan in staat zijn de nieuwe taken in het 

sociale domein te kunnen uitvoeren. Daarbij is vanaf 2015 een jaarlijks oplopende korting op 

het gemeentefonds van € 95.000 per jaar opgenomen.  

In het budgettair perspectief van de kadernota 2014 is hier al rekening mee gehouden. 

 

A.5 Overige ontwikkelingen 

Een klein gedeelte van het gemeentefonds wordt in eerste instantie niet uitgekeerd aan de 

gemeenten en als reservering apart gehouden om onverwachte effecten bij de meting van 

maatstaven op te vangen. Huidige vrijval structureel € 20.000. 

Daarnaast stijgt de uitkeringsfactor (2018 € 40.000) door de afbouw van de verfijningsuitkering 

riolering en bijstelling van de maatstaf gemeentelijke herindeling. 

De OZB-suppletieuitkering wordt verstrekt omdat na de afschaffing van de heffing van het 

OZB-gebruikersdeel van woningen het uitgangspunt gold dat gemeenten er niet op achteruit 

mochten gaan. In het gemeentefonds wordt een algemene compensatie verstrekt ter grootte 

van het landelijk (gemiddelde) rekentarief. Mutaties ten opzichte van dat landelijk tarief werden 

verrekend via een suppletie-uitkering. In 2014 wordt de uitkering van de suppletieuitkering 

positief bijgesteld. Het nadelige effect van de aanpassing van de rekentarieven (WOZ) wordt 

daarmee gecompenseerd. Daarmee heeft het een neutraal effect op de uitkering uit het 

gemeentefonds. 

 

B. Uitkeringsbasis 

Bij het begrip ontwikkeling van de uitkeringsbasis praten we over de mutaties van aantallen 

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

 

C. Taakmutaties 

C.1 Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de Wmo 

Het kabinet stelt in aanvulling op de middelen die in het kader van de 

decentralisatiebegeleiding reeds beschikbaar zijn gesteld voor gemeenten in 2014 voor de 

gemeente Hof van Twente een bedrag van € 80.000 beschikbaar via de algemene uitkering. 

Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die 

samenhangen met de inwerkingtreding van de nieuwe Wmo per 2015. 

 

C.2 Uitvoeringskosten inburgering 

Via de algemene uitkering 2013 was een bedrag beschikbaar in verband met de 

uitvoeringskosten inburgering. Door wijzigingen in de Wet inburgering zijn nieuwkomers zelf 

verantwoordelijk voor hun inburgering. Vandaar dat nu een bedrag van € 15.000 wordt 

uitgenomen. Uitgangspunt verwerking binnen uitgavenbudget opvangen. 

 

C.3 Maatschappelijke stages 

In het Regeerakkoord is opgenomen dat de wettelijk verplichte maatschappelijke stage voor 

het voortgezet onderwijs per 2015 wordt afgeschaft. Hierdoor wordt per 2015 de uitkering van 

het gemeentefonds met € 30.000 structureel verlaagd. 
 

C.4 Scootmobielen 

Uit het Regeerakkoord volgt een uitname uit het gemeentefonds met betrekking tot scoot-

mobielen. Hiervoor geldt voortaan een plicht tot hergebruik. 

In het budgettair perspectief van de kadernota 2014 is hier al rekening mee gehouden. 
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C.5 Korting onderwijshuisvesting 

In het Regeerakkoord is afgesproken dat in totaal € 256 miljoen uit het gemeentefonds wordt 

overgeheveld naar de begroting van het ministerie van OCW ten behoeve van de scholen in 

het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs per 2015. Dit bedrag wordt volgens het Rijk 

in de verdeling toegerekend aan onderwijshuisvesting, maar daar niet aan uitgegeven. Gezien 

de voorgenomen herijking van het gemeentefonds per 1 januari 2015 zijn de exacte gevolgen 

voor de omvang en verdeling van het cluster educatie momenteel nog niet duidelijk. Op basis 

van de verdeling naar rato van de huidige maatstaven van het subcluster onderwijshuisvesting 

resulteert dit in een nadelig effect van € 300.000. 

In het budgettair perspectief van de kadernota 2014 is hier al rekening mee gehouden voor 

een bedrag van € 450.000. 

 

D. Decentralisatieuitkeringen 

D.1 Wmo 

Het budget voor de Wmo wordt met ingang van 2014 positief bijgesteld met € 55.000. 

Deze middelen worden gereserveerd ten behoeve van inzet binnen de Wmo-middelen. 

Daarnaast is de toepassing van de indexering voor loon- en prijsontwikkeling nog niet definitief 

vastgesteld. Mogelijkerwijs wordt dit nog naar beneden bijgesteld. 

 

D.2 Centra voor jeugd en gezin 

Het budget voor centra jeugd en gezin wordt met ingang van 2014 negatief bijgesteld met  

€ 16.000. Deze bijstelling negatieve bijstelling wordt opgevangen binnen de beschikbare 

middelen voor de uitvoering. 

 

D.3 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg 

Voor de invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg wordt in 2013 € 53.000 en in 2014  

€ 17.000 ontvangen. Deze middelen worden hier ook voor gereserveerd. 

 

Reeds opgenomen ontwikkelingen in budgettair perspectief kadernota 2014 

In het budgettair perspectief van de kadernota 2014 is met een aantal ontwikkelingen al 

rekening gehouden die nu de meicirculaire 2013 zijn verwerkt. De opgenomen indicatieve 

bedragen kunnen daarmee nu ‘vrijvallen’. Het betreft de uitgangspunten van de 

prijsontwikkeling 2014 en de uitwerking van lagere apparaatskosten, afroming 

onderwijshuisvesting, maatschappelijke stages en hergebruik scootmobielen. 
 

Decentralisaties 

De decentralisaties van taken zullen worden doorgevoerd met ingang van 2015. Wat nu 

precies aan taken overkomt en welke vergoeding er tegenover staat is nog steeds onzeker. 

Ook over de wijze van de rijksvergoedingen. De kern van de decentralisatieoperatie is 

onveranderd. Doel is om de middelen die hiermee gepaard gaan, te ontschotten en onder te 

brengen in een deelfonds sociaal domein. Dat is geen specifieke uitkering maar onderdeel van 

het gemeentefonds met verantwoording aan de gemeenteraad. 

 

Dat met de overgang van de budgetten in de nabije toekomst dit wel eens tot een verdubbeling 

van het gemeentefonds zou kunnen leiden is geen ondenkbaar scenario. 

 

Wat de vergoeding voor jeugdzorg per individuele gemeente gaat worden zal pas bij de 

volgende meicirculaire (2014) op basis van een objectieve verdeling beter in beeld zijn. 

Indicatie op basis van historische verdeling betekent voor Hof van Twente voorlopig een 

bedrag van € 4,5 miljoen voor 2015. 

 

De rijksvergoeding voor de Participatiewet zal de eerste jaren nog wel even een specifieke 

uitkering (dus buiten het gemeentefonds om) blijven.  
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Door de onzekerheid van taken en rijksvergoedingen is het uitermate lastig voor de gemeente 

een redelijke raming te maken. Voor alle decentralisaties wordt uitgegaan dat deze uiteindelijk 

geen extra budgettair beslag zullen vragen (budgettair neutraal).  

 
Budgettair effect meicirculaire 2013 

 

Specificatie mutaties meicirculaire 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A.   Ontwikkeling uitkeringsfactor:       

A.1 Onderuitputting -275.000 -140.000 -140.000 -135.000 -135.000 -135.000 

A.2 Accresontwikkeling 2013 -255.000 60.000 -20.000 -80.000 -215.000 -370.000 

A.3 Accresontwikkeling 2014  475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 

A.4 Lagere apparaatskosten   -100.000 -195.000 -290.000 -385.000 

A.5 Overige ontwikkelingen 2.200 53.200 35.200 60.200 65.200 60.200 

B.   Ontwikkeling uitkeringsbasis: -100.000 45.000 120.000 140.000 160.000 160.000 

C.   Taakmutaties:            

C.1 Transitiekosten decentralisatie AWBZ 

       begeleiding naar de wmo  80.000     

C.2 Uitvoeringskosten inburgering  -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 

C.3 Maatschappelijke stages   -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 

C.4 Scootmobielen   -30.000 -50.000 -100.000 -100.000 

C.5 Korting onderwijshuisvesting   -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 

D.   Decentralisatieuitkeringen:            

D.1 Wmo 10.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 

D.2 Centra voor jeugd en gezin -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 

D.3 Invoeringskosten decentralisatie 

       jeugdzorg 53.000 17.000     

Totaal mutaties (A+B+C+D) -580.800 614.200 34.200 -90.800 -345.800 -600.800 

             

Aanwending / inzet middelen             

C.1 Transitiekosten decentralisatie AWBZ 

       begeleiding naar de wmo  -80.000     

D.1 Wmo  -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 

D.2 Centra voor jeugd en gezin 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 

D.3 Invoeringskosten decentralisatie 

       jeugdzorg -53.000 -17.000     

Totaal aanwending/inzet  -37.000 -136.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 

             

Reeds opgenomen ontwikkelingen in budgettair perspectief kadernota 2014  

Uitgangspunt prijsontwikkeling 2014  -470.000 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000 

Rijksbeleid lagere apparaatskosten   110.000 215.000 325.000 325.000 

Rijksbeleid afroming onderwijshuisvesting   450.000 450.000 450.000 450.000 

Rijksbeleid maatschappelijke stages   30.000 30.000 30.000 30.000 

Rijksbeleid hergebruik scootmobielen   30.000 50.000 100.000 100.000 

Totaal reeds in budgettair perspectief  -470.000 150.000 275.000 435.000 435.000 

             

Budgettair effect -617.800 8.200 145.200 145.200 50.200 -204.800 
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Budgettair perspectief kadernota 2014 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Structureel budgettair perspectief 314.000 1.404.000 -251.000 343.000 5.000 

 

 

Onzekerheden gemeentefonds 

Ondanks nadere invulling van een aantal voornemens blijft er sprake van flink wat 

onzekerheid, zoals: 

 De eerder dit jaar nog uitgestelde Rijksbezuinigingen van € 4,3 miljard netto (indicatie 

effect Hof van Twente € 280.000) met ingang van 2014. 

Het Rijk werkt momenteel plannen uit om in augustus/september te komen tot 

bezuinigingen van netto € 6 miljard in 2014 om het begrotingstekort weer onder de 3% te 

brengen. Afhankelijk van de terreinen waarop de maatregelen worden doorgevoerd heeft 

dit ook zijn weerslag op het gemeentefonds. Een grove indicatie is dat dit een nadelig 

effect van structureel € 600.000 voor Hof van Twente kan hebben. 

 Herijking van het gemeentefondsclusters met ingang van 2015. De operatie wordt minder 

omvangrijk dan aanvankelijk bedoeld, maar herverdeeleffecten zullen blijven ontstaan. 

 Definitiewijziging ‘woonruimte’, synchronisatie met Wet BAG. Tegelijk met de herijking van 

het gemeentefonds in 2015. 

 Effect decentralisatie van taken vanaf 2015, AWBZ begeleiding, Participatiewet en 

Jeugdzorg. 

3. Conclusie 

Helder is dat er nog veel onduidelijkheid is over hoe de maatregelen van het Rijk uiteindelijk 

gaan doorwerken in het budgettair perspectief. Wel is al duidelijk dat er nog extra kortingen 

zullen gaan plaatsvinden op het gemeentefonds. Wellicht al met ingang van 2014. 

Vooralsnog zullen de effecten die nu bekend zijn uit de meicirculaire 2013 worden 

meegenomen bij de opstelling van de programmabegroting 2014. 


