
ALGEMENE UITKERING/ GEMEENTEFONDS

Toelichting Meicirculaire 2016 algemene uitkering



ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE UITKERING

• Het Gemeentefonds (algemene uitkering en i.u. en d.u.-uitkeringen) is evenals 

parkeergelden en lokale heffingen (bijv. OZB, hondenbelasting) een algemeen 

dekkingsmiddel.

• Het Gemeentefonds bestaat uit veel componenten. 

• De algemene uitkering wordt berekend over een kleine 50 maatstaven. 

• Voor elke maatstaf geldt een bedrag per eenheid. 

• Dit bedrag wordt gebaseerd op de hoogte van de algemene uitkering voor het cluster waartoe 

deze maatstaf behoort.

• Daarnaast zijn er de volgende uitkeringen binnen het Gemeentefonds:

- Integratie-uitkeringen (i.u.)

- Decentralisatie-uitkeringen (d.u.)

- Suppletie-uitkeringen zijn bedoeld om grote nadelige of voordelige gevolgen bij 

mutaties in de algemene uitkering over enkele jaren “uit te smeren”.



ALGEMENE UITKERING – BIJDRAGEN PER CLUSTER

• Voorbeelden van maatstaven die gehanteerd worden om de bijdragen per cluster te 

berekenen, zijn: 

• aantal inwoners, aantal jongeren tot 20 jaar, aantal ouderen, uitkeringsontvangers, minderheden, 

huishoudens, oppervlakte land, oppervlakte bebouwing binnen en buiten bebouwde kom enz.

• De clusters binnen de algemene uitkering zijn: 

• Eigen inkomsten, Werk en inkomen, Jeugd, Maatschappelijke ondersteuning, Educatie, Cultuur en 

ontspanning, Infrastructuur en gebiedsontwikkeling, Riolering en reiniging, Openbare orde en 

veiligheid, Bestuur en algemene ondersteuning en Overig.

• De bedragen per eenheid veranderen door taakmutaties op de clusters. Dit is van heel veel 

factoren afhankelijk.



I.U. EN D.U. - UITKERING

• Integratie-uitkering (i.u.) wordt toegepast als: 

• een toevoeging ineens aan de algemene uitkering bezwaarlijk is vanwege de omvang van de 

herverdeeleffecten. 

• Deze uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen 

inkomsten naar de algemene uitkering. 

• Er is een maximumtermijn gekoppeld aan deze uitkering. 

• Decentralisatie-uitkering (d.u.): deze uitkering is bedoeld om het aantal specifieke 

uitkeringen te verminderen 

• De verdeling van de d.u.-uitkering volgt evenmin als de i.u.-uitkering de regels van de verdeling 

van de algemene uitkering (maatstaven). 

• Geen vastgestelde termijn van overheveling naar de algemene uitkering.



MEICIRCULAIRE 2016 – MUTATIES VOOR HET JAAR 2016

• Algemene mutaties, uitkeringsbasis. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt 

vooral bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. De jaarlijkse toe- of afname van 

het gemeentefonds voorvloeiend uit de wijzigingen in de rijksuitgaven, wordt het accres 

genoemd.

• Lokale ontwikkelingen betreffen bijvoorbeeld een toe- of afname van het aantal inwoners, 

jongeren en ouderen, meer of minder huishoudens en ook herberekeningen van het lokaal 

en regionaal klantenpotentieel enz.

• Taakmutaties op de clusters.

• Aanpassingen in i.u.- en d.u. uitkeringen.

• Afrekening accres 2015.

• Indien de mutatie neutraal verwerkt kan worden, betekent dit dat de mutatie GEEN 

gevolgen heeft voor het begrotingssaldo. Is de mutatie budgettair, dan heeft dit WEL 

gevolgen voor het begrotingssaldo.



MEICIRCULAIRE 2016 – MUTATIES VOOR HET JAAR 2017

• Plaatselijke ontwikkelingen.

• Algemene mutaties, uitkeringsbasis (accres).

• Taakmutaties op de clusters 

• Mutaties in i.u.- en d.u. uitkeringen.

• Doorwerking van mutaties uit het verleden. Deze hebben voor 2017 een positief effect op 

het begrotingssaldo (t.o.v. de jaarschijf 2017 van de meerjarenbegroting 2016-2019).



TAAKMUTATIE OP HET CLUSTER WERK EN INKOMEN 2017

In het kader van de Participatiewet worden extra middelen beschikbaar gesteld voor de 

uitvoeringskosten van: 

1. Individuele studietoeslag € 31.373

2. Doelgroep Wajong € 16.755

3. Vrijlating lijfrenteopbouw € 4.689

4. Wet taaleis € 7.111

Voor de uitvoering wordt hetzelfde bedrag aan kosten geraamd (dus budgettair NEUTRAAL!).

De extra uitkering m.b.t. onderdeel 1 is als volgt opgebouwd:

€ 2,57 voor lage inkomens * 4.652 (aantal) * 1,42 (uitkeringsfactor) = € 16.977

€ 0,30 voor eenpersoonshuishoudens * 7.234 * 1,42 = € 3.082

€ 0,12 voor regionaal klantenpotentieel * 54.100 * 1,42 = € 9.218

€ 0,05 voor omgevingsadressendichtheid * 29.516 * 1,42 = € 2.096

€ 31.373



VRAGEN

Vragen???


