
 

“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:  21 oktober 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  H.J. Scholten 

Voor informatie:  Jeroen te Molder, Bedrijfsvoering  

Onderwerp:  Septembercirculaire 2014 gemeentefonds 

 

1. Aanleiding 

In de programmabegroting 2015 zijn de uitkomsten tot en met de meicirculaire 2014 

opgenomen. Inmiddels is ook de septembercirculaire 2014 verschenen. 

In deze raadsmemo wordt u voor de behandeling van de programmabegroting 2015 nog 

geïnformeerd over de aanvullende ontwikkelingen vanuit het gemeentefonds. 

2. Inhoudelijke mededeling 

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

gedetailleerdere tabel opgenomen met mutaties in deze septembercirculaire. 

Daarna is in een afzonderlijke tabel zichtbaar gemaakt hoe deze mutaties doorwerken in onze 

begroting. In de tekst wordt via nummering (A.1 tot en met E.4) verwezen naar de tabel(len). 

 

Uitkeringsfactor (accressen 2014 tot en met 2018) 

De accressen 2014 en 2015 worden ten opzichte van de meicirculaire 2014 neerwaarts 

bijgesteld. Vanaf 2016 worden de accressen positief bijgesteld. 

De accressen werken volgens het systeem ’samen de trap op, samen de trap af’. Het accres 

2015 valt lager uit door lagere loon- en prijscompensatie van het Rijk. De accressen van 2017 

en volgende jaren zijn onder andere hoger door hogere kosten aan asielzoekers (A.1). 

De declaraties bij het BTW Compensatiefonds had bij de rijksoverheid het karakter van een 

openeindregeling. Daar is vorig jaar een plafond in aangebracht. Onderschrijdingen leiden tot 

een toevoeging en overschrijdingen leiden tot een uitname uit het gemeentefonds. Jaarlijks, 

sinds de septembercirculaire van vorig jaar, wordt de verwachte mutatie geactualiseerd. Dit leidt 

nu tot een uitname uit het gemeentefonds (A.2). 
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Daarnaast zijn er enkele kleine ontwikkelingen die leiden tot een beperkte aanpassing van de 

uitkeringsfactor. Bestaande uit afronding uitkeringsfactor (A.3) en correctie nominaal effect (A.4). 

Totaal een nadelig effect op de uitkeringsfactor voor 2014 van € 40.000, voor 2015 een nadeel 

van € 270.000, aflopend naar een voordeel van € 39.000 in 2018. 

 

De toekomstige accresontwikkeling is onzeker. Een onzekere factor in de accresontwikkeling 

blijft de raming van de Rijksuitgaven. De werkelijke prijsontwikkeling van de gemeentelijke lasten 

kan hoger uitvallen. De bedragen in 2017 en 2018 van respectievelijk € 19.000 en € 77.000 

worden hiervoor gereserveerd. Bij de kadernota 2016, waarbij ook de gegevens van de 

meicirculaire 2015 worden betrokken kan een reëler beeld worden gevormd van de effecten in 

de prijsontwikkeling.  

 

Ontwikkeling van de uitkeringsbasis 

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

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. 

In deze circulaire worden juist lagere aantallen gehanteerd wat leidt tot een positief effect op de 

uitkeringsfactor. Een positief effect van € 286.000 in 2014 tot € 443.000 in 2018 (B.1 en B.2). 

 

Voor de ontwikkeling in de uitkeringsbasis geldt hetzelfde als bij de accresontwikkeling. 

Het voordelig effect vanaf 2016 zal betrokken worden bij de reële ontwikkeling bij de kadernota 

2016, waarbij ook de gegevens van de meicirculaire 2015 worden meegenomen. 

 

Koopkrachttegemoetkoming 2014 (eenmalig) 

Huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum hebben in 2014 recht op een 

koopkrachttegemoetkoming. De uitvoering van deze maatregel wordt belegd bij de gemeenten 

en voor een beperkte doelgroep bij de Sociale Verzekeringsbank. 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van wet- en regelgeving, die half oktober 2014 wordt 

verwacht, worden de middelen voor de uitkeringslasten en uitvoeringskosten van deze 

eenmalige maatregel via een decentralisatie-uitkering verstrekt aan de gemeenten. Voor de 

gemeente Hof van Twente betekent dit een uitkering van € 108.000. Deze middelen worden 

gereserveerd ten behoeve van uitvoering van deze maatregel (C.1). 

 

Beeldende kunst en vormgeving 

Voor het groot onderhoud aan het verdeelstelsel was er voor beeldende kunst en vormgeving 

een aparte decentralisatie-uitkering en werd bij het groot onderhoud betrokken in de algemene 

uitkering. Op verzoek van de cultuursector blijft het nog twee jaar een aparte decentralisatie-

uitkering. Voor de jaren 2015 en 2016 leveren alle gemeenten dus nog in en krijgen circa 35 

gemeenten nog een separate uitkering. Voor de gemeente Hof van Twente heeft dit een nadelig 

effect van € 10.000 voor beide jaren (C.2). 

 

Bestaande Wet maatschappelijke ondersteuning 

De bestaande Wmo (voor met name huishoudelijke hulp) vormt geen onderdeel van de 

integratie-uitkering sociaal domein. Conform het regeerakkoord wordt met ingang van 2015 een 

korting toegepast. De meicirculaire 2014 gaf geen concrete informatie over het budget en korting 

op de huishoudelijke hulp in 2016 en volgende jaren per gemeente. Echter op basis van de 

bezuinigingen uit het regeerakkoord loopt de taakstellende bezuiniging op van € 465 miljoen in 

2015 naar € 610 miljoen in 2016. Op basis van eenzelfde verhouding was een inschatting 

gemaakt naar de taakstelling voor de gemeente Hof van Twente. Dit betekent voor de gemeente 

Hof van Twente een oplopende taakstelling in 2015 van € 969.000 naar € 1.270.000 vanaf 2016 

(toename € 301.000). 

Ook de huidige septembercirculaire 2014 geeft nog geen duidelijkheid over de definitieve korting 

vanaf 2016. Echter een actualisatie van de berekening leidt vooralsnog wel tot bijstelling van de 

korting op het budget. Voor 2016 -/- € 79.000 en vanaf 2017 -/- € 86.000 extra. 
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Huishoudelijke hulp toelage 

Voor de jaren 2015 en 2016 is een nieuwe regeling in het leven geroepen genaamd 

Huishoudelijke hulp toelage, bedoeld om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te 

behouden. De cijfers van de verdeling over de gemeenten zal bij de decembercirculaire 2014 

worden opgenomen, nadat alle gemeenten aanvragen hebben kunnen indienen. In Twente is in 

regionaal verband hiervoor een aanvraag ingediend. 

 

Sociaal Domein 

Het wetsvoorstel voor instelling van het deelfonds sociaal domein wordt ingetrokken. In de 

plaats van het deelfonds komt een integratie-uitkering. Dat betekent dat de 

bestedingsverplichting binnen het sociaal domein komt te vervallen. Het rekenmodel wordt wel 

gebruikt voor monitoring door het Rijk. 

Hoewel de bestedingsplicht van het sociaal domein is vervallen wordt gelet op de onzekerheid 

van de ramingen en de verwachte lagere uitkering bij een objectief verdeelmodel vooralsnog bij 

de implementatie wel uitgegaan van een budgettair neutrale uitvoering. De overgangsperiode 

van drie jaar (i.e. tot de verwachte integratie in de algemene uitkering) wordt gehanteerd om 

inzichtelijk te houden in hoeverre de uitwerking van het sociaal domein budgettair neutraal wordt 

uitgevoerd. Eventuele overschotten in het eerste jaar worden gereserveerd voor mogelijke 

tekorten in de volgende jaren. 

Ten opzichte van de meicirculaire 2014 muteert het macrobudget met enkele miljoenen. Door 

actualisatie van de basisgegevens wijzigen de bedragen van de nieuwe integratie-uitkering. 

D.1 Decentralisatie AWBZ naar WMO 

Een nadeel in de komende jaren van € 38.000 in 2015, € 16.000 in 2016 en € 15.000 in 2017 en 

verder. 

D.2 Decentralisatie Participatiewet 

Voor de participatiewet is nu een indicatie van het meerjarig verloop opgenomen binnen het 

sociaal domein. In september is tevens de verdeling van het re-integratiebudget 2015 bijgesteld 

ten opzichte van juni. Met name de overdracht van Wsw-plekken tussen gemeenten bepaalt de 

verschillen tussen de budgetten in juni en de in september bekendgemaakte budgetten. 

Voor Hof van Twente heeft de bijstelling een positief effect in 2015 van € 277.000. De jaren erna 

neemt het budget jaarlijks af vanwege de uitstroom uit de Wsw. Ten opzichte van de huidige 

raming leidt dit tot een positieve bijstelling in 2016 van € 62.000. Voor 2017 en 2018 leidt dit tot 

een nadeel van respectievelijk € 143.000 en € 307.000 (D.2). 

D.3 Decentralisatie jeugdzorg 

Een nadeel in de komende jaren van € 33.000 in 2016, € 7.000 in 2017 en € 43.000 vanaf 2018.  

 

Objectief verdeelmodel Wmo en Jeugd 

Voor de Wmo is afgelopen zomer een objectief verdeelmodel samengesteld. De nieuwe 

bedragen per gemeente zijn bij het Rijk wel al bekend, maar nog niet cijfermatig verwerkt in de 

septembercirculaire 2014 (en dus ook nog niet in de berekening van het budgettair effect van 

deze circulaire). Het ingroeipad zal ook in samenhang met de uitkomsten van het nog in 

ontwikkeling zijnde objectieve verdeelmodel voor Jeugd worden bezien. De invoer van de 

nieuwe verdeling zal fasegewijs geschieden. De wijze waarop is echter nog onderwerp van 

bestuurlijk overleg. De totstandkoming van het objectieve verdeelmodel voor jeugd is voor dit 

najaar voorzien. 

Op basis van dit objectieve model is de integratie-uitkering sociaal domein WMO voor Hof van 

Twente berekend op € 4,6 miljoen in 2016. In de huidige specificatie van de septembercirculaire 

is een budget beschikbaar van € 5,9 miljoen in 2016. Kortom structureel € 1,3 miljoen lager. 

 

Onderuitputting Rijksuitgaven en BTW Compensatiefonds (2014) 

Voor de onzekere effecten van de jaarlijkse onderuitputting van de Rijksuitgaven en het BTW 

Compensatiefonds is indicatief uitgegaan van een jaarlijks nadelig effect van € 100.000. 

Voor 2014 wordt dit nu vrijgegeven. Er kan nog wel sprake zijn van een onderuitputting. Dit 

wordt pas duidelijker bij de jaarrekening dan wel de volgende circulaires. Het voordeel in 2014 is 

nu € 100.000 (E.1). 
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Groot onderhoud aan het verdeelstelsel 

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

tranche is ingegaan in 2015. De tweede tranche betreft een viertal clusters en zal zijn beslag 

krijgen in 2016. Van de herverdeeleffecten en de bijbehorende suppletie-uitkering van het eerste 

deel van het groot onderhoud is een herberekening gemaakt ten opzichte van de meicirculaire 

2014. 

De behandeling van het groot onderhoud in de vaste Kamercommissie heeft aanleiding gegeven 

tot enkele bijstellingen. Ten eerste worden gemeenten met kazernes en gevangenissen tijdelijk 

gecompenseerd voor het gemis aan eenheden bijzondere woongebouwen vanaf 2015. Ten 

tweede wordt bezien in hoeverre gemeenten met veel verzorgingstehuizen meer compensatie 

moeten krijgen op basis van kostenoriëntatie. Mogelijke effecten worden opgenomen bij de 

decembercirculaire 2014. De bijstelling heeft voor de gemeente Hof van Twente nu een 

voordelig effect van € 19.000 vanaf 2015 (E.2). 

 
Budgettair effect septembercirculaire 2014 

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

het budgettair perspectief. 

Per saldo leidt de septembercirculaire 2014 tot een positief effect in 2014 van € 467.000 

(bestaande uit € 352.000 in 2014 plus een correctie over 2013 van € 115.000). Voor 2015 is er 

sprake van een nadeel van € 99.000, aflopend naar een nadeel van € 34.000 in 2018. 

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

objectieve verdeelmodel van de Wmo op het budgettaire perspectief is. Dit is de impact bij 

ongewijzigd beleid of als er géén aanvullende dekkingsmaatregelen worden getroffen.  

 

 

3. Conclusie 

Per saldo heeft de septembercirculaire 2014 voor het jaar 2014 een positief budgettair effect. 

Voor de jaren 2015 tot en met 2018 is er een licht budgettair negatief effect. 

 

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

negatief budgettair effect hebben: 

 Het objectief verdeelmodel WMO gaat vanaf 2016 gelden. Op basis van de meest 

actuele berekening zal dit negatief uitpakken (€ 1,3 miljoen).  

 Het objectieve verdeelmodel voor de jeugdzorg is nog niet bekend. 

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

 Meerjarig effect van de Rijksbezuinigingen. 
  

Budgettair perspectief 2014 2015 2016 2017 2018

Structureel budgettair perspectief 

programmabegroting 2015

1.899.510 4.601 163.174 604.821 115.723

Septembercircualire 2014 467.000 -99.000 -40.000 -49.000 -34.000

Budgettair perspectief programmabegroting 

2015 inclusief septembercirculaire 2014

2.366.510 -94.399 123.174 555.821 81.723

Effect objectief verdeelmodel Wmo -1.302.682 -1.302.682 -1.302.682

Budgettair perspectief inclusief 

septembercirculaire 2014 en objectief 

verdeelmodel Wmo 

2.366.510 -94.399 -1.179.508 -746.861 -1.220.959
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Cijfermatige resumé septembercirculaire 2014 

Een resumé van alle ontwikkelingen in de septembercirculaire 2014 is in de tabel hieronder 

weergegeven. 

 

 
 

In de onderstaande tabel is aangegeven welke middelen worden aangemerkt voor inzet dan 

wel oplossing binnen een specifiek beleidsterrein. 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Berekening beginstand (mei 2014) 30.130.000 38.930.000 38.514.000 37.829.000 37.389.000

Toevoeging participatiebudget aan gemeentefonds 3.320.000 3.320.000 3.320.000 3.320.000

Vrijval behoedzaamheidsreserve 2015 

(dekkingsmaatregelen begroting 2015)

100.000

Totaal programmabegroting 2015 30.130.000 42.350.000 41.834.000 41.149.000 40.709.000

A. Uitkeringsfactor

A.1 Accresontwikkeling 2014 t/m 2019 in 

      Septembercirculaire 2014 tov Meicirculaire 2014

-40.000 -174.000 19.000 77.000

A.2 Plafond BTW Compensatiefonds -77.000 -97.000 -39.000

A.3 Afrondingsverschil uitkeringsfactor -19.000 -19.000 -19.000

A.4 Nominaal effect in Septembercirculaire 2014

      tov Meicirculaire 2014

-19.000

Subtotaal uitkeringsfactor: -40.000 -270.000 -97.000 -39.000 39.000

B. Ontwikkeling uitkeringsbasis

B.1 Ontwikkeling uitkeringsbasis 

      Septembercirculaire 2014 tov Meicirculaire 2014

60.000 154.000 272.000 387.000 464.000

B.2 Hoeveelheidsverschillen 226.000 16.000 49.000 -13.000 -21.000

Subtotaal uitkeringsbasis: 286.000 170.000 321.000 374.000 443.000

C. IU/DU/SU

C.1 Koopkrachttegemoetkoming (DU) 108.000

C.2 Beeldende kunst en vormgeving -10.000 -10.000

C.3 WMO (IU), beperking huishoudelijke hulp (40%)

      miv 2015, oploop taakstelling 2016 (tov 2015)

-79.000 -86.000 -86.000

Subtotaal IU/DU/SU: 108.000 -10.000 -89.000 -86.000 -86.000

D. Sociaal domein

D.1 Decentralisatie AWBZ naar Wmo (IU) -38.000 -16.000 -15.000 -15.000

D.2 Decentralisatie Participatiewet (IU) 277.000 62.000 -143.000 -307.000

D.3 Decentralisatie jeugdzorg (IU) -33.000 -7.000 -43.000

Subtotaal sociaal domein: 239.000 13.000 -165.000 -365.000

E. Overig 

E.1 Onderuitputting Rijksuitgaven en BTW

      Compensatiefonds

100.000

E.2 Groot onderhoud gemeentefonds, wijzigingen in

      het verdeelstelsel t.o.v. meicirculaire 2014

19.000 19.000 19.000 19.000

E.3 Afrondingsverschillen 6.000 -8.000 -1.000 3.000 6.000

Subtotaal overig: 106.000 11.000 18.000 22.000 25.000

Totaal mutaties 460.000 140.000 166.000 106.000 56.000

Berekening eindstand (september 2014) 30.590.000 42.490.000 42.000.000 41.255.000 40.765.000

Budgettair effect 2014 2015 2016 2017 2018

Totaal mutaties septembercirculaire 2014 460.000 140.000 166.000 106.000 56.000

F. Aanwending/inzet middelen

A.1 Accresontwikkeling 2014 t/m 2019 in 

      Septembercirculaire 2014 tov Meicirculaire 2014

-19.000 -77.000

B.1 Ontwikkeling uitkeringsbasis 

      Septembercirculaire 2014 tov Meicirculaire 2014

-272.000 -387.000 -464.000

C.1 Koopkrachttegemoetkoming (DU) -108.000

C.3 WMO (IU), beperking huishoudelijke hulp (40%)

      miv 2015, oploop taakstelling 2016 (tov 2015)

79.000 86.000 86.000

D.1 Decentralisatie AWBZ naar Wmo (IU) 38.000 16.000 15.000 15.000

D.2 Decentralisatie Participatiewet (IU) -277.000 -62.000 143.000 307.000

D.3 Decentralisatie jeugdzorg (IU) 33.000 7.000 43.000

Subtotaal aanwending/inzet middelen -108.000 -239.000 -206.000 -155.000 -90.000

Budgettair effect septembercirculaire 2014 352.000 -99.000 -40.000 -49.000 -34.000


