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Datum: 24 juni 2014 

Kenmerk:  

Onderwerp: Meicirculaire 2014   
 

 
2 juni is de meicirculaire 2014 verschenen. Deze circulaire wordt aangemerkt als een van de 
belangrijkste van de afgelopen decennia. Dat komt vooral door de instelling van het deelfonds sociaal 
domein als gevolg van de 3D-operatie. Het gemeentefonds wordt daarmee de vierde post op de 
rijksbegroting.  
De meicirculaire gemeentefonds 2014 informeert de gemeenten over de uitkeringen uit het fonds:  
de algemene uitkering, de decentralisatie- en integratie-uitkeringen en de nieuwe uitkering uit het 
deelfonds sociaal domein. Voor gemeenten is dit belangrijke informatie bij het opstellen van hun 
begroting.  
 
Algemene uitkering en (overige) decentralisatie uitkeringen 
De prognose van de algemene uitkering in onze begroting 2014 over de jaren 2015 en verder is 
gebaseerd op de meicirculaire 2013. Op basis van de nieuwe meicirculaire 2014 passen we in de 
nieuwe meerjarenbegroting de bedragen aan conform onderstaande tabel. 
 

  meicirc 2013 meicirc 2014 verschil 

2015 Algemene uitkering 28.289.562 28.341.291 51.729 

  overige decentralisatieuitkeringen 1.088.383 1.074.108 -14.275 

          

2016 Algemene uitkering 29.340.993 28.181.312 -1.159.681 

  overige decentralisatieuitkeringen 1.088.383 1.074.108 -14.275 

          

2017 Algemene uitkering 27.841.379 27.804.225 -37.154 

  overige decentralisatieuitkeringen 1.088.383 1.074.108 -14.275 

          

2018 Algemene uitkering 27.841.379 27.297.053 -544.326 

  overige decentralisatieuitkeringen 1.088.383 1.074.108 -14.275 

 
Het bedrag in de algemene uitkering 2015 neemt toe voornamelijk door een toename van het accres. 
Behalve door de toename van het accres wordt de financiële ruimte in 2015 mede bepaald door 
enkele ombuigingen op de algemene uitkering uit hoofde van het Regeerakkoord. Deze ombuigingen 
hebben te maken met onderwijshuisvesting, lagere (rijks)apparaatskosten en het btw-
compensatiefonds. 
 
Deelfonds sociaal domein 
 
Met ingang van 2015 worden gemeenten op grond van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de 
Participatiewet integraal verantwoordelijk voor het sociaal domein. De decentralisaties gaan in 2015 
gepaard met een toevoeging van € 10,4 miljard aan het gemeentefonds (Oude IJsselstreek  
€ 21.2 miljoen). Hiertoe is het deelfonds sociaal domein in het leven geroepen. De middelen in het 
deelfonds sociaal domein worden geoormerkt verstrekt. De wet is tijdelijk en vervalt na drie jaar. Vanaf 
2018 vallen de middelen geheel binnen het reguliere gemeentefonds. 
 
Het deelfonds bestaat uit de middelen die per 2015 voor de Wmo 2015 (het nieuwe deel) en voor 
jeugd naar gemeenten gaan en uit het participatiebudget.   
Gemeenten mogen de middelen uit het deelfonds alleen besteden binnen het sociaal domein.  
Gemeenten mogen zelf bepalen hoe deze middelen verdeeld worden over de taken die in de 



Jeugdwet, de Wmo 2015 respectievelijk de taak voor gemeenten om participatievoorzieningen aan te 
bieden (ongedeeld budget). In de meicirculaire waren de indicatieve bedragen voor het 
participatiebudget nog niet bekend. Op 17 juni heeft staatssecretaris Klijnsma de indicatieve 
budgetten van het Participatiebudget 2015 openbaar gemaakt. Deze bedragen zijn in het financiële 
overzicht verwerkt. 
 
Gemeenten krijgen de mogelijkheid om binnen de bestedingsvoorwaarde middelen te reserveren om 
schommelingen in de (zorg) vraag te kunnen opvangen. Het risico voor eventuele tekorten ligt bij 
gemeenten. 
 
Schematisch worden onderstaand de financiële gevolgen van het sociaal domein voor de gemeente 
Oude IJsselstreek weergegeven.  
 
Ten aanzien van Wmo/Awbz: In verhouding tot de inschatting die is gemaakt, ontvangen we ruim 
€ 750.000 minder dan verwacht. Uitgangspunt is om met de bestaande budgetten uitvoering te geven. 
Met leveranciers worden inkoopafspraken en contracten afgesloten, waarbij het bestaande budget 
(conform de meicirculaire) leidend is.  
 
Ditzelfde geldt ook voor Jeugd: het budget is fors hoger dan oorspronkelijk ingeschat (de korting is 
minder hoog dan verwacht). Op basis van het Regionaal Transitie-arrangement zijn percentages van 
het beschikbare budget afgesproken. 80% van het budget wordt ingekocht bij de bestaande 
leveranciers. Dit betekent dat het budget aan deze leveranciers dus ook hoger wordt.  
De inkoopafspraken zijn gebaseerd op verwachte afname/aantal klanten. Hoeveel aanspraak er 
daadwerkelijk wordt gemaakt op het budget is nog niet in te schatten. In feite betreft het een open-
einde regeling, waar we vanuit de experimenten en inkoopcontracten op sturen.  
De exacte hoogte van de korting op de budgetten ten opzichte van de huidige uitgaven, worden in 
regionaal verband uitgewerkt. Zodra hier meer over bekend is, wordt deze informatie aan de raad ter 
beschikking gesteld. 
 
De budgetten van het deelfonds sociaal domein worden inzichtelijk gemaakt (geoormerkt budget).  
Daarnaast worden voor de volledigheid ook het budget integratieuitkering Wmo (huidige uitgaven 
Wmo) en de specifieke uitkering Inkomensdeel WWB (BUIG budgetten) weergegeven. Deze vormen 
beide geen onderdeel van het deelfonds, maar zijn wel onderdeel van het brede sociale domein. 
 
Ten aanzien van de integratieuitkering Wmo is te zien dat het budget fors lager wordt. Vanwege het 
feit dat de uitvoering al in 2013 is gestart met de transitie, is een groot deel van het lagere budget al 
opgevangen (zie jaarrekening 2013 en berap 2014). Hierdoor is het uiteindelijke tekort, op basis van 
ongewijzigd beleid, beperkt tot een kleine € 200.000. Afhankelijk van de keuzes van de raad ten 
aanzien van nieuwe aanvragers voor Wmo, is hierop te sturen. Dit wordt in voorbereiding met de 
raadsprojectcommissie opgepakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Financieel overzicht  
 

 
 
 
 

 

 

SOCIAAL DOMEIN (nieuwe wetten): (geoormerkt) 

Wmo / awbz 

meicirculaire 5.884.673 €      

inschatting 6.643.355 €         

afwijking -758.682 

Jeugd 

meicirculaire 8.671.081 €      

inschatting 7.432.893 €         

afwijking 1.238.188 €         16,7% 

Participatie 

Indicatieve budgetten (dd 18-6-14) 6.716.670 €      

De voorlopige inschatting: 6.726.821 €         

afwijking -10.151 

TOTAAL SOCIAAL DOMEIN 2015 21.272.424 €    

OVERIGE RELEVANTE RIJKSBUDGETTEN  
(bestaande wetten/uitvoering al door gemeente): 

(algemene middelen) 

Integratieuitkering WMO 2015 
meicirculaire 3.704.669 €      

raming programmabegroting 2015 4.598.129 €         

afwijking in de begroting -893.460 

Prognose afwijking geraamde uitgaven Wmo 2015 701.000 

-192.460 

Door iswi ingeschat inkomensdeel WWB 7.484.740 €      

omstreeks september worden deze budgetten 

bekend gemaakt voor het komende jaar. 

11.189.409 €    

TOTAAL BUDGET 32.461.833 €    




