
Memo  

Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek 

Cc:  

Van: College B&W 

Datum: 2 oktober 2017 

Kenmerk: 17ini02893 

Onderwerp: Septembercirculaire 2017  

 
Geachte Gemeenteraad, 
 
In deze memo vind u de informatie met betrekking tot de Septembercirculaire 2017. De uitwerking van 
de septembercirculaire 2017 heeft effect op het saldo, gepresenteerd in de 2e Berap 2017 en de 
Programmabegroting 2018. Bij de programmabegroting 2018-2021 is de Meicirculaire 2017 het 
uitgangspunt en zullen de afwijkingen uit deze septembercirculaire bij de 1e Berap 2018 worden 
meegenomen. 
 

 
 
Door de beleidsarme Rijksbegroting in verband met een nieuw te vormen kabinet worden de 
afwijkingen voornamelijk veroorzaakt door de accressen. Daarnaast heeft in 2017 het plafond BTW 
compensatiefonds voor € 100.000 een extra nadelig effect. 
 

Financiële risico’s en ontwikkelingen 

 
Opschalingskorting in verband met ontwikkeling 100.000+ gemeenten (lagere apparaatlasten) 
In de programma’s van meerdere politieke partijen is een extra opschalingkorting ivm lagere 
apparaatlasten. De huidige kortingen zijn verwerkt, een extra opschalingkorting van een nieuw kabinet 
zou voor de Oude IJsselstreek op kunnen lopen tot ca. € 250.000. Met de laatste berichten van het 
VNG, verwachten we dat dit risico minimaal is. 
 
Ruimte voor het nieuwe kabinet 
De Rijksbegroting is beleidsarm opgesteld. Er zijn middelen besteedbaar gehouden voor een nieuw 
kabinet. Dit kan er toe leiden dat gemeenten hiervan mee profiteren volgens het trap-op trap-af 
principe. 
 
Resultaat BTW compensatiefonds 
Sinds 2015 is er een plafond gekoppeld aan het BTW compensatiefonds. Indien het plafond wordt 
overschreden, dan wordt de overschrijding gekort op de algemene uitkering. Indien het plafond niet 
wordt bereikt, valt het verschil vrij aan de algemene uitkering, zoals afgelopen jaren het geval. Door 
het aantrekken van de investeringen door de gunstige economie, bestaat het risico dat het plafond 
wordt bereikt of overschreden. Hierdoor kan de algemene uitkering komende jaren gekort worden. 
 
Integratie-uitkering Sociaal Domein wordt toegevoegd aan de algemene uitkering 
Van de drie decentralisaties binnen het Sociaal Domein worden scenario’s uitgewerkt om de 
onderdelen WMO/AWBZ en Jeugd aan de algemene uitkering toe te voegen. De verwachting is dat 
deze ontwikkeling op zijn vroegst in 2020 gaat plaatsvinden. Of hierdoor gevolgen voor de Oude 
IJsselstreek ontstaan is op dit moment niet in te schatten. 

 

 
 
 
 

Effect septembercirculaire 2017 vs 

meicirculaire 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Algemene uitkering -275          129           29              -71            -145          



 
Bijlage 1: 
 
Septembercirculaire 2017 
 
De cijfers hebben betrekking op het huidige begrotingsjaar 2017 en de jaren voor de 
meerjarenbegroting 2018 t/m 2021. In onderstaande tabel vind u de effecten van de berekening voor 
komende jaren.  
De intergratie-uitkering sociaal domein en overige integratie en decentralisatie-uitkeringen worden 
budgettair neutraal verwerkt in de jaarrekening 2017 en 1e Berap 2018. 
 
Effecten septembercirculaire 2017 ten opzichte van de meicirculaire 2017. 
 

 
 
A; Algemene deel 
 
Het algemene deel omvat het deel van het budget, waar de gemeente vrij over kan beschikken. De 
verschillen in de hoogte van de uitkering komen  onder andere door: 

• Actualisering van aantallen (bv aantal inwoners, bijstandsgerechtigden, woningen, etc). 

• Accres. Het zogenaamd ‘trap-op-trap-af’ principe. Als het Rijk meer uitgeeft door prijs of 

volume ontwikkelingen, ontvangen de gemeenten ook meer algemene uitkering. 

B; 3 Decentralisaties in het sociaal domein 
 
De afwijkingen voor de WMO/AWBZ en Jeugd hebben drie oorzaken;  

• Uitname voor centrale regelingen; de Kindertelefoon, AKJ, doventolkvoorziening en het 

luisterend oor.  

• Uitname voor de begroting SVB voor de uitvoeringskosten 

• Bijdrage in het transformatiefonds (2020). 

De middelen hiervoor worden uit de integratie-uitkering Sociaal Domein onttrokken en toegevoegd 
aan onder andere de begroting VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Dit heeft een nadelig effect 
voor de uitkering. Bij de meicirculaire 2016 waren deze middelen toegevoegd aan de integratie-
uitkering Sociaal Domein. De uitvoering en kosten zijn ook voor het ministerie VWS. 
Voor de participatie zijn er effecten voor de jaren 2020 en 2021, door aanpassingen in de middelen 
voor WSW en de No Risk polis. 

 

C; Overige integratie en decentralisatie uitkeringen 
 
Integratie uitkering WMO 

Septembercirculaire 2017 vs Meicirculaire 2017 (x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 2021

Algemene uitkering -275          129           29              -71            -145          

Loon en prijscompensatie -                 -                 -                 -                 -                 

Integratie-uitkering 3 decentralisaties sociaal domein

Decentralisatie WMO-AWBZ -13            -86            -100          -140          -100          

Decentralisatie jeugd -5               -53            -26            -35            -26            

Decentralisatie participatie -                 -                 -                 36              -46            

Overige integratie- en decentralisatie uitkeringen

Integratie uitkering WMO -28            -28            -28            -28            -29            

Combinatiefuncties -                 -                 -                 -                 -                 

Peuterspeelzaalwerk -                 -                 -                 -                 -                 

VTH taken -                 -                 -                 -                 -                 

Gezond in de stad -                 -                 -                 -                 -                 

Voorschoolse voorziening peuters -                 -                 -                 -                 -                 

Verhoogde asielinstroom partieel effect 97              -                 -                 -                 -                 

Verhoogde asielinstroom participatie en integratie 54              -                 -                 -                 -                 

Armoedebestrijding kinderen -                 -                 -                 -                 -                 

Totaal afwijkingen -169       -38         -125       -238       -346       



De integratie-uitkering WMO wordt met ruim € 28.000 negatief bijgesteld voornamelijk op het gebied 
van huishoudelijke hulp op basis van actuelere maatstafaantallen. 
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 de septembercirculaire 2017 vindt de 
toekenning plaats op basis van de realisatiecijfers COA over de periode mei 2017 t/m augustus 2017. 
 

Septembercirculaire 2017 in cijfers x € 1.000 
 
Hieronder zijn de cijfers van de Septembercirculaire 2017 in een totaaloverzicht verwerkt. 
 

 

Septembercirculaire 2017 (x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 2021

Algemene uitkering 31.119     32.729     32.869     32.805     32.512     

Loon en prijscompensatie -                456           456           456           456           

Integratie-uitkering 3 decentralisaties sociaal domein

Decentralisatie WMO-AWBZ 5.999       6.012       5.936       5.925       5.956       

Decentralisatie jeugd 8.162       8.384       8.419       8.487       8.540       

Decentralisatie participatie 5.839       5.535       5.280       5.022       4.847       

Overige integratie- en decentralisatie uitkeringen

Integratie uitkering WMO 3.602       3.641       3.641       3.672       3.821       

Combinatiefuncties 121           121           121           121           121           

Peuterspeelzaalwerk 97             -                -                -                -                

VTH taken 114           130           130           130           130           

Gezond in de stad 80             78             78             78             78             

Voorschoolse voorziening peuters 44             67             89             111           133           

Verhoogde asielinstroom partieel effect 211           -                -                -                -                

Verhoogde asielinstroom participatie en integratie 117           -                -                -                -                

Armoedebestrijding kinderen 161           164           164           164           164           

Totaal Septembercirculaire 2017 55.666    57.318    57.184    56.971    56.759    


