
Memo 

Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek 

Cc:  

Van: College B&W 

Datum: 16 januari 2017 

Kenmerk: 17ini00168 

Onderwerp: Decembercirculaire 2016 

 

Geachte Gemeenteraad, 

 

In deze memo vindt u informatie over de Decembercirculaire 2016 die voortvloeit uit de Najaarsnota 

van het Rijk. De decembercirculaire richt zich voornamelijk op de afronding van het lopende jaar en is 

in beginsel geen moment voor nieuwe accresramingen. 

De decembercirculaire 2016 bevat nieuwe informatie over de verhoogde instroom asielzoekers en 

armoedebestrijding kinderen. 

Oude IJsselstreek stuurt op de cijfers van de meicirculaire om consistent beleid te voeren en zal bij de 

1e Berap 2017/Voorjaarsnota 2018 met beleidsmatige voorstellen komen. 

 

Algemene deel 

In 2016 is er een aanpassing van het gewicht van de maatstaven uitkeringontvangers en 

bedrijfsvestigingen. Dit heeft een voordelig effect van € 20.000. De aanpassing in de maatstaf 

uitkeringsontvangers is structureel doorgezet. In 2017 en 2018 heeft het Rijk aanvullende middelen 

beschikbaar gesteld voor Armoedebestrijding onder ouderen. Voor Oude IJsselstreek betreft dit  

€ 8.000. 

 

 
 

Drie decentralisaties 

De drie decentralisaties binnen het sociaal domein worden budgettair neutraal in de begroting 

opgenomen op basis van de cijfers in de meicirculaire. De decembercirculaire richt zich alleen op het 

jaar 2017. Daar zijn middelen  toegevoegd vanwege het aflopen van het overgangsrecht voor de Wlz-

indiceerbaren. Vanaf 2018 vindt verdeling plaats via het objectieve verdeelmodel, uitgewerkt in de 

Meicirculaire 2017. 

 

 
 

Armoedebestrijding kinderen 

Het Rijk heeft vanaf 2017 structureel € 85 miljoen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor 

armoedebestrijding kinderen. Het beschikbare budget is verdeeld op basis van door het CBS 

ontwikkelde gegevens over kinderen met kans op armoede. Voor de Oude IJsselstreek betekent dit € 

161.402. 

 

Algemene deel (x 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020

Algemene uitkering (begroting 2016-2019) 30.553      30.178      29.981      30.130      30.130      

Meicirculaire 2016 (2e Berap & begroting 2017-2020) 641            328            860            523            526            

Septembercirculaire 2016 50              300            873            1.269         1.391         

Decembercirculaire 2016 20              17              17              9                 10              

Totaal Algemene uitkering na decembercirculaire 2016 31.263      30.823      31.731      31.932      32.057      

Drie decentralisaties (x 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020

Drie decentralisaties (begroting 2016-2019) 20.899       20.358       19.873       19.552       19.552       

Meicirculaire 2016 (2e Berap & begroting 2017-2020) 60               36               275             266             -37              

Septembercirculaire 2016 2                 -537           -515           -511           -490           

Decembercirculaire 2016 -                  66               -                  -                  -                  

Totaal Algemene uitkering na decembercirculaire 2016 20.960      19.922      19.633      19.307      19.025      



 

Combinatiefunctie/buurtsportcoaches 

Deze regeling blijft ook in 2017 bestaan en is structureel van aard. De middelen voor 2017 zijn 

toegekend en voor de Oude IJsselstreek berekent op € 120.548, deze zijn structureel verwerkt. 

 

Decentralisatie uitkering Verhoogde Asielinstroom 

De decentralisatie-uitkering Verhoogde Asielinstroom is opgebouwd uit het partieel effect voor de 

eerstejaarsopvang en uit middelen voor participatie en integratie. In totaal stelt het Rijk hiervoor       

€ 190,5 miljoen beschikbaar voor de jaren 2016 en 2017. In 2016 ontvangt de Oude IJsselstreek voor 

het partieel effect  € 239.303 en voor participatie en integratie € 132.837. In de decembercirculaire 

vindt de toekenning plaats op basis van de realisatiecijfers  COA over de periode t/m oktober 2016. 

 

 

Financiële risico’s en ontwikkelingen 

VNG betalingen 

In  2016 en 2017 wordt de VNG uit het Gemeentefonds betaald, namelijk respectievelijk € 10,2 

miljoen en € 24,6 miljoen. Oude IJsselstreek betaalt respectievelijk circa € 20.000 en bijna € 50.000 

aan de VNG, omdat elke miljoen in het gemeentefonds, voor Oude IJsselstreek € 2.000 is. 

In 2018 houdt deze systematiek op. De uitname uit het Gemeentefonds is in dat jaar dus weer 

toegevoegd.  

Het is mogelijk dat de VNG ook in 2018 en latere jaren een extra beroep zal doen op de gemeenten 

om gezamenlijk nieuwe ontwikkelingen te bekostigen. In de begroting 2017-2020 is geen rekening 

gehouden met een incidentele of structurele verhoging van de VNG contributie. 

 

Korting in verband met ontwikkeling 100.000+ gemeenten (lagere apparaatskosten) 

De minister heeft aangegeven de visie te hebben dat gemeenten zich moeten ontwikkelen naar een 

omvang van minimaal 100.000 inwoners. Dit kan volgens de minister een aanzienlijke besparing 

opleveren in de apparaatskosten. 

Deze korting loopt cumulatief door tot en met 2025. Als we deze cijfers doorrekenen betekent dit 

voor 2016 een korting van € 120.000 oplopend naar € 1,8 mln in 2025. De verwerking van deze 

korting is in de programmabegroting 2017-2020 verwerkt, resp. € 240.000 in 2017 t/m € 620.000 in 

2020. 

 

In bijlage 1 vindt u een uitwerking van de cijfers uit de decembercirculaire 2016. 

  



Bijlage 1: 

 

De cijfers van de septembercirculaire zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

 

 
 

 

Afwijkingen decembercirculaire 2016 tov septembercirculaire 2016 

 

 
 

Decembercirculaire 2016 (x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020

Algemene uitkering 31.264     30.823     31.732     31.932     32.057     

Loon en prijscompensatie -                271           271           271           271           

Integratie-uitkering 3 decentralisaties sociaal domein -                -                -                -                -                

Decentralisatie WMO-AWBZ 6.227       5.824       5.752       5.690       5.678       

Decentralisatie jeugd 8.368       8.041       8.106       8.113       8.135       

Decentralisatie participatie 6.365       6.057       5.775       5.504       5.212       

Overige integratie- en decentralisatie uitkeringen -                -                -                -                -                

Integratie uitkering WMO 3.440       3.584       3.584       3.584       3.614       

Combinatiefuncties 120           121           121           121           121           

Peuterspeelzaalwerk 97             97             -                -                -                

Huishoudelijke hulp toelage 225           -                -                -                -                

VTH taken 114           114           130           130           130           

Gezond in de stad 80             80             -                -                -                

Voorschoolse voorziening peuters 22             44             67             89             111           

Verhoogde asiel instroom partieel effect 239           -                -                -                -                

Verhoogde asiel instroom participatie en integratie 133           -                -                -                -                

Armoedebestri jding kinderen -                161           161           161           161           

Totaal decembercirculaire 2016 56.694     55.217     55.699     55.596     55.491     

Decembercirculaire 2016 vs Septembercirculaire 2016 (x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020

Algemene uitkering 20              17              17              9                10              

Loon en pri jscompensatie -                 -                 -                 -                 -                 

Integratie-uitkering 3 decentralisaties sociaal domein -                 -                 -                 -                 -                 

Decentralisatie WMO-AWBZ -                 4                -                 -                 -                 

Decentralisatie jeugd -                 62              -                 -                 -                 

Decentralisatie participatie -                 -                 -                 -                 -                 

Overige integratie- en decentralisatie uitkeringen -                 -                 -                 -                 -                 

Integratie uitkering WMO -                 -                 -                 -                 -                 

Combinatiefuncties -                 121           121           121           121           

Peuterspeelzaalwerk -                 -                 -                 -                 -                 

Huishoudelijke hulp toelage -                 -                 -                 -                 -                 

VTH taken -                 -                 -                 -                 -                 

Gezond in de stad -                 -                 -                 -                 -                 

Voorschoolse voorziening peuters -                 -                 -                 -                 -                 

Verhoogde asiel instroom partieel effect 43              -                 -                 -                 -                 

Verhoogde asiel instroom participatie en integratie 24              -                 -                 -                 -                 

Armoedebestrijding kinderen -                 161           161           161           161           

Totaal afwijkingen 86              365           299           291           291           


