
“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:  22 oktober 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Jeroen te Molder, Financiële zaken  

Onderwerp:  Septembercirculaire 2013 gemeentefonds 

 

1. Aanleiding 

In de programmabegroting 2014 zijn de effecten tot en met de meicirculaire 2013 

meegenomen. Met deze raadsinformatie wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen van de 

verschenen septembercirculaire 2013 met betrekking tot de algemene uitkering uit het 

gemeentefonds voor de gemeente Hof van Twente. Tevens wordt de relatie tot de transities in 

het sociale domein nog eens op een rij gezet. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Bij de meicirculaire 2013 is aangegeven dat het Rijk dit najaar zou komen met extra bezuini-

gingen van € 6 miljard in 2014 om het begrotingstekort in de buurt van de 3% te houden. Het 

effect daarvan op het gemeentefonds is op dit moment € 300 miljoen in 2014, oplopend tot 

€ 600 miljoen in 2018. Voor Hof van Twente zou dit een korting betekenen van respectievelijk 

± € 500.000 tot ± € 1.000.000. In de raadsmemo over de meicirculaire 2013 was indicatief 

aangegeven dat het een nadelig effect van structureel € 600.000 voor Hof van Twente zou 

kunnen hebben. 

 

Daarnaast zijn er enkele andere aspecten die van invloed zijn op het budgettaire perspectief. 

Dit betreft het meerjarig verloop accres 2014 op basis van constante prijzen, het BTW-

compensatiefonds, ontwikkeling uitkeringsbasis, de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) en het armoedebeleid. 
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Over de decentralisaties van AWBZ (naar Wmo), jeugdzorg en Participatiewet met ingang van 

2015 is cijfermatig nog niets nieuws bekend gemaakt. Tot dusverre werd uitgegaan van een 

budgettair neutrale uitwerking. Het is nog maar de vraag of dit ook daadwerkelijk gerealiseerd 

kan worden. De eerste berekeningen laten een nadeel zien. Hoe dit zich ontwikkelt, is afhanke-

lijk van de te verstrekken voorzieningen en de definitieve budgetten. Wij zullen de ontwikke-

lingen scherp volgen en u, zodra meer informatie beschikbaar is, informeren. De ingestelde 

reserve frictiekosten decentralisaties geeft ons enige ruimte een eventuele overgangsperiode 

te overbruggen. 

 

De mutaties in de septembercirculaire 2013 worden hierna kort toegelicht. Waar uitgegaan 

wordt van specifieke inzet van middelen is dit aangegeven. Na deze toelichting is de tabel met 

het budgettaire effect opgenomen. 

 

De mutaties zijn opgedeeld in effecten op de, uitkeringsfactor, uitkeringsbasis, taakmutaties, 

decentralisatie-uitkeringen en aanwending van middelen. 

 

 

A. Ontwikkeling Rijksuitgaven - Uitkeringsfactor 

Accresontwikkeling 

Het kabinet blijft ook voor 2014 inzetten op een verbetering van de overheidsfinanciën  middels 

een pakket van aanvullende besparingen van 6 miljard euro in 2014 en verder. Dit beleids-

pakket werkt door op het accres voor het gemeentefonds. Het effect daarvan is € 300 miljoen 

in 2014, oplopend tot € 600 miljoen in 2018. Voor Hof van Twente € 514.000 in 2014, oplopend 

tot € 950.000 in 2017. 

 

Nominaal effect 2015 - 2018 

Voor de meerjarige berekening van de algemene uitkering gaan wij uit van constante prijzen. 

De prijsontwikkeling (BBP) is naar beneden bijgesteld. Bij de berekening van de algemene 

uitkering op basis van constante prijzen heeft dat een positief effect vanaf 2015. Voor Hof van 

Twente betekent dit een positief effect, oplopend tot € 812.000 in 2017. 

 

Plafond BTW Compensatiefonds 

Op dit moment is het geraamde beroep op het BCF lager dan het geraamde plafond. Deze 

verwachte onderschrijding leidt tot toevoeging aan het gemeentefonds en het provinciefonds 

vanaf 2015. Zowel het plafond als het beroep op het BCF betreffen ramingen die periodiek 

worden aangepast.. Deze werkwijze zal leiden tot meer fluctuaties in de toekomstige jaren. Het 

nu gepresenteerde effect is voor Hof van Twente positief en loopt op tot € 329.000 in 2017. Als 

gemeenten weer meer gaan besteden zal dit positieve effect neerwaarts worden bijgesteld. 

 

Overige ontwikkelingen 

Door wijzigingen in decentralisatie- en integratie-uitkeringen verandert de omvang van het 

gemeentefonds. Dit heeft nu een negatief effect, oplopend tot € 78.000 in 2017. 

 

 

Ontwikkeling Rijksuitgaven - Uitkeringsbasis 

Hoeveelheidsverschillen 

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

in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren. Deze zijn het  gevolg van beleidsmaatregelen 

en mutaties in de aantallen in de basisgegevens. Met name 2012 en 2013 zijn positief bijge-

steld (respectievelijk 180.000 en 362.000) op basis van definitieve eenheden (CBS) voor die 

jaren. Maar deze werken nog niet in dezelfde omvang structureel door in de toekomstige jaren. 

Voor de toekomstige jaren is er sprake van een positief structureel effect voor onze gemeente 

van € 74.000. 
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Ontwikkeling uitkeringsbasis 

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

aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden enzo-

voort. In de veronderstelling dat het te verdelen bedrag niet toeneemt als de hoeveelheden 

stijgen, dan zal de verdeling per maatstaf evenredig moeten dalen. Dat wordt vertaald in een 

daling van de uitkeringsfactor. 

Het grootste deel in de ontwikkeling van de uitkeringsbasis is de forse mutatie van het lande-

lijke aantallen bijstandsontvangers dat sterk oploopt. 

In onze begroting zijn wij uitgegaan van een relatief constante ontwikkeling van het aantal 

bijstandsontvangers. Dit is mede ingegeven door  de, in de kadernota neergelegde, aanname 

dat vanaf 2016/2017 er sprake zal zijn van enig economisch herstel. Als de ramingen zoals 

deze ten grondslag liggen aan de aankondigingen in de september circulaire werkelijkheid 

worden kan voor onze gemeente een  nadelig effect  ontstaan van € 465.000 in 2017. 

 

Suppletieregeling OZB 

In 2006 is de mogelijkheid OZB te heffen voor het gebruikersdeel van woningen afgeschaft. 

Gemeenten hebben destijds via het gemeentefonds een compensatie ontvangen op basis van 

een landelijk rekentarief. Vanuit het principe dat geen enkele gemeente er op achter uit mocht 

gaan, is een suppletie-uitkering in het leven geroepen. Afwijkingen ten opzichte van het 

landelijke rekentarief werden daarin verrekend (positief of negatief). Bij een positieve accres 

ontwikkeling zou dit worden afgebouwd. Besloten is dat de afbouw vanaf nu jaarlijks verder 

afloopt tot de suppletie op nul staat in 2020. Voor 2014 en 2015 heeft dit een negatief effect. 

Het vervallen van de suppletie heeft een postief effect op het accres vanaf 2017. 

 

 

Taakmutaties 

Armoedebeleid 2013 

Voor intensivering van armoede- en schuldenbeleid wordt in 2013 eenmalig € 18.000 

toegevoegd aan onze algemene uitkering. In het regeerakkoord zijn ook voor 2014 en 2015 

extra middelen benoemd. Op dit moment is nog onduidelijk hoeveel hiervoor beschikbaar 

komt. In december 2013 wordt daar meer duidelijkheid over verwacht. De middelen worden  

gereserveerd voor het gemeentelijk armoedebeleid. 

 

 

Decentralisatie-/Integratie-uitkeringen 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

De voorziening hulp bij het huishouden in de Wmo wordt beperkt tot mensen die deze echt 

nodig hebben en die er zelf (financieel) niet in kunnen voorzien. Ook nieuwe cliënten kunnen in 

2014 een beroep te doen op huishoudelijke hulp. 

Het budget dat Hof van Twente ontvangt voor de Wmo wordt met ingang van 2014 verhoogd 

met € 250.000. 

De vaststelling van de nominale index (t.b.v. loon- en prijsstijgingen) op 2,6% voor het 

onderdeel huishoudelijke hulp leidt vooralsnog tot een verhoging van het budget. 

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

 

 

Aanwending-/- inzet middelen 

Correctie accresontwikkeling 2014 

Het accres 2014 is nog steeds erg fors, namelijk in totaal € 691 miljoen ofwel + 4,24%. De 

verwachting is dat als het kalenderjaar voorbij is, mede door uitstel van investeringen het 

uitkomt op ± € 500 miljoen. Als deze verwachting gedeeltelijk of geheel uitkomt kan dat een 

nadelig effect voor de gemeente hebben van structureel circa € 380.000. 
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Onderuitputting (2012/2013) 

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. De 

omvang van de onderuitputting in 2013 is nog onduidelijk. Wij blijven dit risico volgen en 

kunnen hierover wellicht bij de december circulaire meer concrete aanwijzingen tegemoet zien. 

 

 

Decentralisatie van taken naar de gemeenten 

Zowel door gemeenten als door het Rijk wordt hard gewerkt aan de invoering van de decen-

tralisaties. De komende maanden staan in het teken van de behandeling van de nieuwe Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. De genoemde 

wetten zullen een duidelijker beeld geven over de taken en de verantwoordelijkheden voor 

gemeenten en over met de decentralisaties gemoeide ombuigingstaakstellingen en budgetten. 

In dezelfde periode zal naar verwachting duidelijkheid ontstaan over de inrichting van de 

financiële arrangementen van de decentralisatie: het sociaal deelfonds. Het financieel arrange-

ment beoogt de omslag te bevorderen om meer samenhangende problemen integraal op te 

lossen. Een en ander door in stappen de budgetten te bundelen die zich richten op participatie. 

Het perspectief is één integraal budget binnen het gemeentefonds. Op termijn gaat dit sociaal 

deelfonds op in het totaal van het gemeentefonds. 

 

Het macrobudget voor de nieuwe Wmo voor 2015 is afhankelijk van de nadere besluitvorming 

over een aantal onderwerpen. De gemeenten ontvangen in oktober/november informatie over 

de verdeling van het macrobudget nieuwe Wmo voor 2015. 

De beperking van de huishoudelijke hulp in 2014 voor nieuwe instroom, waaraan een korting 

op het gemeentefonds was verbonden van € 89 miljoen is niet doorgevoerd.  

 

Het deelfonds sociaal domein wordt op 1 januari 2015 van kracht, op het moment dat ook de 

decentralisaties ingaan. Op deze manier kunnen gemeenten direct invulling geven aan de 

integrale aanpak en de beschikbare budgetten inzetten op het brede doel van de te decentra-

liseren taken. 

De verdeling van de budgetten jeugd en de Wmo zal in 2015 plaatsvinden op basis van 

historische gegevens. Vanaf 2016 wordt een objectief verdeelmodel ingevoerd. De budgettaire 

omvang van het deelfonds wordt in de begroting van 2015 geformaliseerd. Gemeenten worden 

hierover geïnformeerd in de meicirculaire 2014. In ieder geval vergt de toevoeging van het 

participatiebudget aan het deelfonds sociaal domein een wetswijziging.  

 

Decentralisatie Jeugd 

In de meicirculaire 2013 is een indicatie opgenomen van het bedrag dat gemeenten in 2015 

voor de decentralisatie Jeugd gaan ontvangen. Ten opzichte van de meicirculaire 2013 zijn er 

verschillende ontwikkelingen opgetreden die gevolgen hebben voor het uiteindelijk over te 

hevelen budget. Deze ontwikkelingen worden nauwgezet uitgewerkt, maar de financiële 

consequenties zijn nog onvoldoende uitgekristalliseerd zodat geen nieuwe verdeling kan 

worden gemeld. Deze volgt in de meicirculaire  2014, evenals het over te hevelen budget. 

Daarnaast zal informatie worden opgenomen over de compensatie voor uitvoeringskosten. 

 

Alle 41 jeugdzorgregio’s moeten uiterlijk 31 oktober 2013 hun regionaal transitiearrangement 

indienen. Bij het opstellen van de transitiearrangementen zijn er nog onzekerheden over het 

budget dat gemeenten krijgen na de decentralisatie jeugdzorg. Voor de regio’s is dit een 

knelpunt. Voor de regionaal transitiearrangementen zijn uitvragen gedaan over hoeveel omzet 

de huidige aanbieders hebben. Na deze uitvraag blijkt het verschil tussen de huidige omzet 

van zorgaanbieders en het budget in de meicirculaire 2013 groot te zijn: het verschil is groter 

dan de nominale korting door het Rijk. Gemeenten moeten voorlopig uitgaan van de 

meicirculaire 2013, maar het is daarbij belangrijk dat gemeenten een reëel beeld hebben van 

de korting die ze te verwerken hebben. 
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Decentralisatie Zorg 

In de meicirculaire 2013 is aangekondigd dat gemeenten nu zouden worden geïnformeerd 

over de verdeling van het macrobudget nieuwe Wmo voor 2015 op basis van historische 

budgetten. De Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de positionering van een aantal 

specifieke groepen. De besluitvorming over wie vanaf 2015 verantwoordelijk is voor deze 

specifieke groepen en taken heeft vanzelfsprekend organisatorische en financiële effecten. De 

verwachting is dat in oktober/november de gemeenten informatie ontvangen over de financiële 

gevolgen van het wetsvoorstel Wmo 2015. 

 

Participatie 

Ten behoeve van de toekomstige verdeling van de middelen die beschikbaar zijn op grond van 

de Participatiewet is een vooronderzoek uitgevoerd. Een vervolgonderzoek naar de 

(objectieve) verdeelmaatstaven van de middelen beschikbaar voor de Participatiewet in relatie 

tot de decentralisaties sociaal domein per 2015 is noodzakelijk. De (financiële) informatie-

voorziening is doorgeschoven naar de meicirculaire van volgend jaar. 

 

 
Budgettair effect septembercirculaire 2013 

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

 

 
 

 

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

beeld. 

 

 
 

Specificatie septembercirculaire 2013 2013 2014 2015 2016 2017

Berekening beginstand 28.850.000 30.220.000 26.887.000 26.470.000 25.840.000

A. Uitkeringsfactor

A.1 Accresontwikkeling 2013 - 2018 -40.000 -514.000 -788.000 -950.000 -891.000

A.2 Nominaal effect 2015 - 2018 141.000 396.000 812.000

A.3 Plafond BTW Compensatiefonds 269.000 291.000 329.000

A.4 Overige ontwikkelingen -9.000 -47.000 -59.000 -78.000

B. Ontwikkeling uitkeringsbasis

B.1 Hoeveelheidsverschillen 362.000 79.000 75.000 74.000 74.000

B.2 Ontwikkeling uitkeringsbasis 20.000 -135.000 -252.000 -465.000

B.3 Suppletieregeling OZB -51.000 -27.000 19.000

C. Taakmutaties

C.1 Armoedebeleid 2013 18.000

D. Decentralisatie-/Integratie-uitkeringen

D.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 40.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Totaal mutaties (A+B+C+D) 400.000 -245.000 -262.000 -250.000 50.000

Berekening eindstand 29.250.000 29.975.000 26.625.000 26.220.000 25.890.000

E. Aanwending/inzet middelen

E.1 Correctie accresontwikkeling 2014 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000

E.2 Onderuitputting 2012/2013 0

E.3 Armoedebeleid 2013 (C.1) -18.000

E.4 Wet maatschappelijke ondersteuning (D.1) -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

E.5 Hoeveelheidsverschillen 2012 (B.1) 180.000

Totaal aanwending/inzet middelen 162.000 -630.000 -630.000 -630.000 -630.000

Budgettair effect 562.000 -875.000 -892.000 -880.000 -580.000

Prognose structureel perspectief 2014 295.000 1.459.000 -359.000 23.000 98.000

Septembercirculaire 2013 562.000 -875.000 -892.000 -880.000 -580.000

Perspectief 2014 incl septembercirculaire 857.000 584.000 -1.251.000 -857.000 -482.000
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3. Conclusie 

De Rijksbezuinigingen hebben een flinke impact op de het meerjarige financiële perspectief 

van de gemeente Hof van Twente.. Er zal de komende periode verdere uitwerking moeten 

plaatsvinden om ook in begrotingsperiode 2015 tot en met 2018 weer te komen tot een 

sluitend meerjarenperspectief. De septembercirculaire laat een negatief effect zien voor onze 

gemeente van tussen de € 580.000 en € 900.000. 

Daarbij zijn er nog steeds veel onduidelijkheden en onzekerheden over de uitwerking van de 

bezuinigmaatregelen van het Rijk. Zoals de decentralisaties, de gevolgen van het herfst-

akkoord van het kabinet en de herijking van het gemeentefonds per  2015. 

De invoering van het BTW Compensatiefonds plafond (reeks A.3) en mogelijke onderuitputting 

van de jaarlijkse rijksuitgaven (reeks E.2) zullen bovendien tot meer schommelingen leiden. 

 

Inmiddels heeft het kabinet een herfstakkoord gesloten met drie oppositiepartijen over de 

begroting 2014. De eerste informatie hierover, ontleend aan brieven van de minister van 

financiën en de VNG, geeft ten aanzien van het gemeentefonds een enigszins positieve 

bijstelling ten opzichte van de septembercirculaire 2013. 

 

 
 

Verdere uitwerking zal tot uitdrukking komen in de decembercirculaire 2013. 

De ontwikkelingen op de diverse gebieden zullen nauwgezet worden gevolgd waarbij wij u als 

raad met name over de decentralisaties op gezette tijden ook zullen informeren. 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Eerste indicatie effect herfstakkoord -115.000 170.000 190.000 225.000


