Sector/stafafdeling:

BZM/Middelen

Portefeuillehouder:

Wethouder Verbeek

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

bestuurlijke zaken en middelen d.d. 22 juni 2016

de Raad

--

Onderwerp:
Meicirculaire 2016 inzake algemene uitkering gemeentefonds.

Samenvatting
Verwerking van de wijzigingen in de algemene uitkering naar aanleiding van de meicirculaire
gemeentefonds 2016.

Gevraagde beslissing commissie:
1. De raad te adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de
productenraming, te verwerken in de najaarsnota 2016.

Gevraagde beslissing Raad:
1.

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Meicirculaire 2016 inzake algemene uitkering gemeentefonds.

1.

Inleiding
Door middel van de meicirculaire 2016 worden de gemeenten geïnformeerd over
omvang en verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds.

2.

Beoogd effect
Het verwerken van de financiële consequentie van de meicirculaire gemeentefonds
2016 in de (meerjaren) begroting. Het opnemen van de berekende gevolgen voor
de jaren 2017-2020 in de nog op te stellen begroting voor die jaren.

3.

Argumenten
De meicirculaire bevat belangrijke positieve en negatieve wijzigingen voor de
gemeente Brielle.

omschrijving

raming

raming

raming

raming

raming

2016

2017

2018

2019

2020

Algemene uitkering gemeentefonds
Begroting decembercirculaire (was)

-18.046.366

-17.867.854

-17.991.986

-18.073.003

-18.073.003

Begroting na verwerking meicirculaire (wordt)

-18.182.578

-18.242.300

-18.501.476

-18.473.305

-18.581.382

-136.212

-374.446

-509.490

-400.302

-508.379

Begroting decembercirculaire (was)

-13.496.869

-13.236.287

-13.418.228

-13.524.638

-13.524.638

Begroting na verwerking meicirculaire (wordt)

-13.570.626

-13.443.029

-13.687.031

-13.692.195

-13.821.071

-73.757

-206.742

-268.803

-167.557

-296.433

Begroting decembercirculaire (was)

-4.549.497

-4.631.567

-4.573.758

-4.548.365

-4.548.365

Begroting na verwerking meicirculaire (wordt)

-4.611.951

-4.799.271

-4.814.445

-4.781.110

-4.760.311

-62.454

-167.704

-240.687

-232.745

-211.946

Verschil (-= extra middelen)

921:

Verschil (-= extra middelen)

923:

Verschil (-= extra middelen)

4.

Draagvlak en risico’s
N.v.t.

5.

Aanpak / uitvoering
De uitkomsten van deze meicirculaire worden in de najaarsnota 2016 en de
begroting 2017-2020 verwerkt.

6.

Communicatie
De raad wordt geïnformeerd via de najaarsnota en de begroting 2017-2020.
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7.

Kosten, baten en dekking

Aanpassing maatstaven
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Afhankelijkheidsverschillen
Naast de mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de
maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen,
wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door mutaties in de door de gebruiker
ingebrachte basisgegevens. Voorts zijn in het totaalbedrag de (afrondings)verschillen
opgenomen die worden veroorzaakt door de wederzijdse afhankelijkheden tussen
verschillende mutaties. Deze (afrondings)verschillen komen alleen voor wanneer er in de
berekende aantallen (wegingscoëfficient * invoer gebruiker) meerdere mutaties
voorkomen.
Accresontwikkeling uitkeringsbasis 2015 t/m 2019 in Meicirculaire 2015 t.o.v.
voorgaande circulaires
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen
de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het
gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voorvloeiend uit
de trap op trap af methode wordt het accres genoemd.
2016: +3 punten
2017: +9 punten
2018: -2 punten
2019: -14 punten
2020: -24 punten
Verhoogde asielinstroom
In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is overeengekomen dat gemeenten
middelen ontvangen vanwege de extra kosten voor vergunninghouders op de gebieden
werk en integratie, onderwijs en zorg. Een deel van de middelen betreft het partieel effect
op het gemeentefonds van de extra rijksuitgaven aan eerstejaarsopvang. In de uitwerking
tussen Rijk en VNG is besloten het partieel effect toe te voegen aan een decentralisatieuitkering, waarna gemeenten een bedrag per een in die gemeente geplaatste
vergunninghouder ontvangen. Toekenning van de middelen zal plaatsvinden op basis van
de realisatiecijfers van de huisvestingstaakstelling per gemeente. Over de nadere
uitwerking zijn Rijk en VNG in gesprek.
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WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven
Op 1 januari 2017 begint een nieuw WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2016. Bij
de aanpassing van de rekentarieven is de vaste werkwijze toegepast. Het rekentarief
wordt naar beneden (of naar boven) bijgesteld om de stijging (of daling) van de ozbmaatstaf als gevolg van de stijging (of daling) van de WOZ-waarde van woningen en nietwoningen ongedaan te maken. De maatstaf groeit wel met de inflatie mee (prijs Nationale
Bestedingen, pNB). De marktontwikkeling tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 bij
woningen wordt, op basis van informatie van de Waarderingskamer, geschat op 3%. Voor
niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op -1%. De
inflatie (pNB) in die periode bedraagt volgens de ramingen van het CPB 0,1%.
Centralisering inschrijving vergunninghouders
In het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom van 27 november 2015 is afgesproken
dat wordt toegewerkt naar zogeheten BRP-straten in enkele gemeenten en dat deze vanaf
1 januari 2017 worden bekostigd via het gemeentefonds. Deze afspraak leidt tot een
verschuiving van middelen van de algemene uitkering naar de decentralisatie-uitkering.
Voorschoolse voorziening peuters
Rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor alle
peuters. Er gaan landelijk circa 40.000 peuters nu niet naar de kinderopvang of
peuterspeelzaal. Met deze afspraken wordt alle peuters de mogelijkheid gegeven om naar
een voorschoolse voorziening te gaan. Via de afspraken zetten gemeenten zich actief in
om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag
die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat. In de bestuurlijke afspraken is
opgenomen dat de verdeelsleutel zoveel mogelijk recht doet aan het doel van deze
middelen. Daarbij wordt ook gekeken naar de problematiek in grote en kleine gemeenten.
Voor 2016 en 2017 vindt verdeling plaats via de maatstaven jongeren (65%),
bijstandsontvangers (driejarig gemiddelde; 25%) en kernen (10%). Het streven is om
vanaf 2018 over te gaan op een nieuwe verdeelsleutel die zo goed mogelijk aansluit op het
doel door te kijken naar het aantal peuters per gemeente dat binnen de doelgroep van
deze decentralisatie-uitkering valt. Tot die tijd worden de bedragen voor 2018 en verder
voorlopig verdeeld overeenkomstig bovengenoemde verdeelsleutel.
WMO
Jaarlijks wordt het macrobudget van de WMO-huishoudelijke hulp aangepast ten behoeve
van prijs- en volumecompensatie alsmede mogelijk overige maatregelen. Via het
objectieve verdeelmodel leidt dat tot mutatie voor de individuele gemeente.
Basisregistratie Grootschalige Topografie
De algemene uitkering wordt vanaf 2017 verhoogd in verband met een bijdrage in de
beheerskosten van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT is voor
gemeenten de opvolger van de GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) of een eigen
GBK. Naast de toevoeging aan de algemene uitkering ontvangen 15 gemeenten voor de
jaren 2017 tot en met 2019 als overgangsmaatregel een bijdrage via een decentralisatieuitkering. De corresponderende btw is toegevoegd aan het BTW-compensatiefonds. In
totaal is vanaf 2017 een bedrag van € 8,8 miljoen structureel beschikbaar gesteld
(algemene uitkering, decentralisatie-uitkering en BTW-compensatiefonds gezamenlijk).
Om een soepele overgang te bereiken ontvangen 15 gemeenten, naast de toevoeging aan
de algemene uitkering, voor de jaren 2017 tot en met 2019 een aanvullende bijdrage via
een decentralisatie-uitkering. Het gaat hierbij om gemeenten die niet participeerden in de
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GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) en daarom in de oude situatie een andere
verdeling tussen eigen bijdrage en bijdragen van derden kenden. De overgangsperiode is
bedoeld om dit verschil geleidelijk af te bouwen. Vanaf 2020 kennen ook deze gemeenten
alleen de bijdrage via de algemene uitkering.

Bijlage(n):




meicirculaire 2016

bijlagen meezenden
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