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Onderwerp

Meicirculaire 2018 Algemene uitkering / Gemeentefonds

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Meicirculaire Algemene uitkering/ Gemeentefonds 2018.
2. De mutaties voor het jaar 2018 mee te nemen in de 2e tussenrapportage 2018.
3. De mutaties voor de jaren 2019 t/m 2022 mee te nemen in de begroting 2019.
4. De raad te informeren over de gevolgen van de Meicirculaire 2018 via een

raadsinformatiebrief (RIB).

Inleiding

In de Maartcirculaire 2018 zijn gemeenten geïnformeerd over de programmastaft van het
interbestuurlijk programma (IBP), waarin het kabinet en de koepels een brede basis
hebben gelegd voor het gezamenlijk uitwerken van een aantal urgente maatschappelijke
opgaven. Op dit moment wordt er door departementen en medeoverheden gewerkt aan
uitwerkingsafspraken en mijlpalen. Per maatschappelijke opgave komen er verschillende
akkoorden, afspraken en acties. Voor een aantal geldt dat er nog voor de zomer
u itwerkingsafspraken gemaakt worden.

De Meicirculaire 2018 gaat niet in op de uitwerking van het IBP. De Meicirculaire is
gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk.

In de bijgevoegde bijlage "Gevolgen Meicirculaire 2018 op de Algemene uitkering voorde
begroting 2018 en de meerjarenbegroting 20t9" is - bij de inleiding- aangegeven wat de
belangrijkste onderwerpen van de Meicirculaire 2018 zijn.

Beoogd effect/doel

1. Het vertalen van de gegevens uit de Meicirculaire 2018 naar de financiële
gevolgen voor de gemeente Weert voor de jaren 2018 î./m 2022.
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2. Uw college informeren over het inweven van een deel van het Sociaal domein in

de Algemene uitkering met ingang van 2019'

Argumenten

1. In de Mcicirculairc 2018 is aangegeven op welke wijze het integreerbare deelvan
de integratie-uitkering Sociaal domein met ingang van 2019 opgaat in de

algemene uitkering.
2. De Meicirculaire 2018 geeft verder ook informatie over aanpassingen bij overige

decentralisatie- en integratie-uitkeringen en het invoeren van nieuwe
decentralisatie- en integratie-uitkeringen.

Kanttekeningen en risico's

Fi na nciële vefta I i ng Meici rcu I a ire
Het geraamd accres (betreft positieve of negatieve ontwikkeling van de autonome groei

van uitgaven en de loon-/prijsontwikkeling) wordt in de Voorjaarsnota van het Rijk ten
opzichte van de Maaftcirculaire 2018 voor 2018 licht positief bijgesteid. Voorcje periocje

van 2019 tlm 2022 wordt de accresontwikkeling behoorlijk neerwaarts bijgesteld. De

belangrijkste verklaring voor de neerwaartse bijstelling ligt in de lagere ontwikkeling van

de lonen en prijzen.
Bij de verwerking van de Maartcirculaire 2018 is voor de jaren 2079 t/m 2022 rekening
gehouden met hogere lasten voor lonen en prijzen (middels ecn stelpost). Deze raming

wordt nu weer teruggedraaid, waardoor het nadelig effect van het lagere accres deels

neutraal verwerkt wordt.

In de Meicirculaire 2018 is tevens de werkwijze van de raming van de ruimte onder het
plafond BCF (BTW-CompensatieFonds) aangepast, Dit betekent dat vanaf uitkeringsjaar
2019 alleen de raming van het huidige jaar wordt verwerkt. Dit heeft als gevolg dat vanaf
2019 de meerjarenraming van de ruimte onder het plafond BCF niet meegenomen wordt
in de Algemene uitkering (in de uitkeringsbasis). Aangezien alleen het moment van

vcrwcrking van het plafond BCF in de Algemene uitkering wijzigt, heeft de nietlwe

werkwijze geen gevolgen voor de uiteinclelijke otnvatrg van het gemeentefonds. De nieuwe

methode betekent alleen een later moment van afrekening van het BCF.

In de voornoemde bijlage "Gevolgen Meicirculaire 2018 op de Algemene uitkering voor de

begroting 2018 en de meerjarenbegroting 20L9" is per uitkeringsjaar (2018 t/m
2122)aangegeven wat de gevolgen zijn van de mutaties uit de Meicirculaire voor de

Algemene uitkering/Gemeentefonds. In de bijlage is tevens aangegeven wat de gevolgen

zijn voor de begrotingssaldi voor de jaren 2Ot8 tlm 2022'

Overheveling integratie'uitkering Sociaal domein
In de Meicirculaire 2018 is de overheveling van het integreerbare deel van het Sociaal

domein naar de Algemene uitkering (technisch) uitgewerkt. Hierbij zijn met de VNG en de

vakdepartementen de volgende vijf voorwaarden opgesteld waaraan de overheveling moet
voldoen.

1. De herverdeeleffecten bij overheveling worden minimaal gehouden.

2. Het moet mogelijk blijven om de integreerbare onderdelen na de overheveling de

komende jaren te volgen in de algemene uitkering.
3. De overheveling moet zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk worden vormgegeven.
4. De overheveling moet zo dicht mogelijk bij de huidige werkwijze blijven.
5. Het aantal momenten waarop herverdeling plaats vindt van de middelen in het

gemeentefonds wordt zoveel mogelijk beperkt.

Over een aantaljaren zal een herijkingsonderzoek uitgevoerd worden gericht op de dan

volledig nieuwe verdeelmodellen van de Algemene uitkering'

Pagina 2



Uit de bijlage kunt u aflezen dat de uitkeringen binnen het sociaal domein in de
Meicirculaire 2018 voor alle jaren hoger zijn dan in de Maartcirculaire 2018. Hierbij moet
de kanttekening worden geplaatst dat voor de overgehevelde uitkeringen de geschatte
loon- en prijscompensatie al is meegenomen. Tot en met 2018 vindt de correctie van de
loon-/prijscompensatie bij de uitkeringen binnen het Sociaal domein plaats bij de
Meicirculaire.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In onderstaande tabel zijn de gegevens uit de bijlage "in het kort" opgenomen

2018 mutatie Gevolgen voor
Begrotings-
saldo 2O18

Mutaties 2017 14.384 -/- 52.070
554.595Lokale en landelijke ontwikkelingen,

BCF, accres, Wmo-oud
Nieuwe decentra lisatie-u itkerin gen
Sociaal domein/ 3 D's
Gevolgen Meicirculãire 2018
Gevolgen voor begrotingssa ldo
2018

2fJL9

554.595

104.161
906.500

l.ü'g.e+o

0
0

s02.525

Gevolgen voor
Begrotings-
saldo 2O19

Lokale en landelijke ontwikkelingen,
BCF, accres.
Terugdraaien correctie loon-
prijsontwikkeling
Integratie deel IUSD jeugd
Integratie deel IUSD participatie
Integ ratie deel IUSD Wmo 2015
Overheveling integratie-uitkerin g
Wmo oud
Mutaties decentra lisatie-u itkèringen
Gevolgen Meicirculai re 2018
Gevolgen voor begrotingssaldo
2019

202f,

-/- t67.66r -/- 167.66L

739.t44
233.890
3t9.14,6
40.263

379.272
0

3t9.272

63.460
eo8.¿io

eöo.iså

mutatie Gevolgen voor
Begrotings-
saldo 2O2O

1 Lokale en landelijke ontwikkelingen,
BCF, accres.
Terugdraaien correctie loon-
prijsontwikkeling

-/- 904.044

4zo 1io
344.026
269,606
43r.934

-/- 904.044

t.479.697

0
g
0

43t.934

Integratie dee! IUSD jeugd
Integratie deet IUSD participatie
Integratie deel IUSD Wmo 2015
Overheveling integratie-u itkerin g
Wmo o¡ld
Mutaties decentralisatie-uitkeiingen
Gevolgen Meicirculaire 2018

63.460 '

631.198 '
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Gevolgen voor begrotingssaldo
2020

202L

Lokale en landelijke ontwikkelingen,
BCF, accres, Wmo-oud
Terugdraa ien correctie loon-
prijsontwikkeling
Integratie deel IUSD jeugd
Integratie deel IUSD participatie
Integratie deel IUSD Wmo 2015
Overheveling integratie-u itkerin g
Wmo oud
Mutat¡es decentra lisatie-u itkeringen
^^..^t^^^ ^r^:^¡-^'.1^¡F^ 
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Gevolgen voor begrotingssaldo
2fJ21

2022

Lokale en landelijke ontwikkelingen,
BCF, accres, Wmo-oud
Teru gdraa ien correctie loon-
prijsontwikkeling
Integratie deel IUSD jeugd
Integratie deel IUSD participatie
Integratie deel IUSD Wmo 2015
Overheveling lntegratie-u itkerin g
Wmo oud
Mutaties decentra lisatie-u itkeringen
Gevolgen Meicirculaire 2018
Gevolgen voor begrotingssaldo
2lJ22

mutatie

-/- 1.186.895

550.400
378.917
454.684
367.465

-4.054
tßfì 817

mutatie

192.909

749.034
rro.427
654.373
492.499

-4.O54
2.19s.188

t.oo7.587

Gevolgen voor
Begrotings-
saldo 2O21

-/- 1.186.895

2.22r.568

0

1.402.138

Gevolgen voor
Begrotings-
saldo 2O22

L9¿.9U:,

2.227.568

2.906.976

2
3
4
5

6

2
3
4
5

6

0
0
0

7.46536

1

0
0
0

499249

0

Het begrotingssaldo 2018 is na verwerking van bovenstaande mutaties:

stand na raadsvergadering 30 mei 2018 
2018 

87'452
inclusief 1e tussenrappoftage 2018
Niet neutrale gevolgen Meicirculaire 502.525
Begrotingssaldo na verwerking 5A9.977
Meicirculaire

De begrotingssaldi van de jaren 2019 t/m 2022 kunnen nog niet worden opgenomen

omdat de organisatie thans bezig is met de ramingen voor deze jaren.

Uitvoering/evaluatie

De gevolgen van de Meicirculaire 2018 voor 2018 worden verwerkt in de 2e tussen-

rapportage 2018. De gevolgen voor de jaren 2019 t/m 2O22 worden verwerkt in de

begroting 2OIg-2022. De mutaties bij de Algemene uitkering/ Gemeentefonds en de

neutrale tegenboekingen worden hierbij meegenomen.
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Gom mun icatie/ participatie

Dit advies is van belang voor de raad, het college en de interne organisatie.
De raad zal geïnformeerd worden over de gevolgen van de Meicirculaire 2018 middels een
RIB.

Overleg gevoerd met

Intern:
Met de business controllers Sociaal domein en de financieel adviseur Sociaal domein (P
Vos).

Extern:
PAUW (beheerder applicatie voor berekening Algemene uitkering), VNG

Bijlagen:

. Gemeentefonds Meicirculaire 2018.

. Bijlage "Gevolgen Meicirculaire 2018 op de Algemene uitkering voor de begroting
2018 en de meerjarenbegroting 2019".

. Raadsinformatiebrief (ter ondertekening door uw college).
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