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Onderwerp

Septem bercircu la i re 20 19 a lgem ene u itke ring/ Gem eentefonds

Voorstel

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de septembercirculaire 2019 algemene uitkering/

Gemeentefonds;
2. De mutaties op basis van de septembercirculaire 2019 te verwerken in

beg rotin gsw ijzi g in gen.

Inleiding

Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar de informatie over de gemeente-
fondsuitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de
Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de
Najaarsnota.
De septembercirculaire 2019 is volgens planning op Prinsjesdag verschenen. De
septembercirculaire staat in hetteken van de vertaling van de Miljoenennota 2020.

In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor de begrotingssaldi te zien. In de bijlage
"Gevolgen septembercirculaire 2019" is dit nader uitgewerkt.
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Het begrotingssaldo oud van 2019 betreft het begrotingssaldo na de raadsvergadering van
25 september2OTg, inclusief het nadelig effect van de 2e tussenrapportage 2019. De

oude begrotingssaldivan de jaren 2020 t/m2023 zijn de saldi van de begroting2O2O-
2023.

De belangrijkste onderwerpen van de septembercirculaire 2Ot9 zijtt:.
. Ontwikkeling van het accres. De ontwikkeling van de Algemene uitkering wordt
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(volgens het systeem van'samen de trap op en samen de trap af'; dit is het
accres). In de Miljoenennota 2020 wordt het geraamde accres 2019 ten opzichte
van de meicirculaire 2019 fors neerwaarts bijgesteld. Dit komtvooral doordat het
Rijk d¡t jaar naar verwachting minder uitgeeft dan geraamd. Daartegenover staat
een opwaartse bijstelling van het accres voor de jaren 2020 T/m 2023-
Aankomende periode wordt de normeringssystematiek in aanloop naar de

Studiegroep begrotingsruimte (SBR; deze brengt voorafgaand aan verkiezingen
advies uit over de begroting van de Rijksoverheid. De politieke partijen hebben
dan nog de mogelijkheid om het advies te verwerken in hun verkiezingsprogram-
ma's ) opnieuw geëvalueerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de beoogde stabiliteit
van de systematiek.

¡ BCF-Lrlalorrcl. Genreenten declareren hun ßTW op overheidstaken bij het BTW

CompensatieFonds (BCF). Om te voorkomen dat er eerì opert eind regeling
ontstaat heeft de rijksoverheid een plafond aangebracht. De ruimte onder het
plafond voor het jaar 2019 wordt nu als voorschot in de uitkeringsfactor 2019
verwerkt. De ruimte is groter dan bij de meicirculaire 2019 verwacht werd. Bij de

meicirculaire 2O2O wordt de ruimte onder het plafond voor het jaar 2019 definitief
vastgesteici.

. Hoofdlijnenakkoord GGZ. In dit akkoord wordt ingezet op ambulantisering van de

zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijk
domein, Het kabinet stelt financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van
de ambities uit het hoofdlijnenakkoord.

. Bbz. Met ingang van 1 januari 2O2O wordt de financieringssystematiek van het
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) vernieuwd. Onderdeel van deze
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het kader van de Bbz niet meer worden bekostigd via een specifieke uitkering,
maar via het Gemeentefonds.

¡ Ten aanzien van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor
de persoonsgebonden budgetten (pgb) trekkingsrechten is ook voor 2020 met de

VNG overeengekomen om middelen uit de algemene uitkering (Wmo 2015 en

Jeugdhulp) te nemen.
. Herijking verdeling gemeentefonds. De meicirculaire 2019 informeerde over de

start van het onderzoek naar de verdeling van het gemeentefonds. Het herijkings-
onderzoek is gericht op het ontwikkelen van voorstellen voor een nieuwe verdeling
met ingang van 2021. Het onderzoek bestaat uit twee delen: het 'klassieke'
gemeentefonds en de verdeelmodellen sociaal domein. l-te afgelopen periode zijn
onderzoeksgegevens verzameld. De volgende fase bestaat uit het analyseren van

de benodigde gegevens en stapsgewijs ontwikkelen van de nieuwe verdeling. Op

10 september jl. hebben Rijk en VNG bestuurlijk overleg gevoerd met als doel een

aantal uitgangspunten vast te stellen en procesafspraken te maken op basis
waarvan de analyse verder kan worclen vormgegeven.

Beoogd effcct/doel

1. Het vertalen van de gegevens uit de septembercirculaire 2019 naar de financiële
gevolgen voor de gemeente Weert voor de jaren 2019 tlm 2023' Deze gevolgen

zullen verwerkt worden in begrotingswijzigingen'
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2. Uw college en de raad informeren over de onderwerpen uit de septembercirculaire
20t9.

Argumenten

1. De septembercirculaire wordt behandeld bij de begrotingsbehandeling 2020 en
leidt tot de 1e begrotingswijziging van 2020 en een wijziging voor 2019.

2. De septembercirculaire 2019 geeft, naast informatie over de taakmutaties en
wijzigingen in integratie- en decentralisatie-uitkeringen, informatie over de
herijking van het Gemeentefonds.

3. In de septembercirculaire wordt ingegaan op de ontwikkeling van het accres voor
het lopende jaar en de komende jaren.

Kanttekeningen en risico's

De ontwikkeling van het gemeentefonds lijkt voor de jaren 2020 en verder positief. Echter,
door de trap-op-trap-af systematiek bestaat het risico dat -indien de uitgaven van het Rijk
achterblijven bij de begroting- volgend jaar bij de meicirculaire het accres weer naar
beneden wordt bijgesteld. Het lijkt daarom verstandig voorzichtig te zijn met het uitgeven
van de huidige accresverhoging.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen bij de Miljoenennota is een motie ingediend
om samen met de VNG tot een oplossing voor de schommelingen in het accres (als gevolg
van onderbestedingen door het kabinet) te komen. De motie werd breed gesteund, door
zowel coalitie- als oppositiepartijen. De VNG hoopt vóór de Buitengewone ALV (29
november 20L9) tot afspraken te komen met het kabinet.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In onderstaande tabel zijn de ramingen van het Gemeentefonds vóór en ná de
septembercirculaire 2019 voor de jaren 2Ot9 tlm 2023 opgenomen.

Grootboek/budget Stand na
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2Ot9l

Stand na
septem-
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Algemene uitkering 2019
vml- Sociaal domein 2019
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Algemene uitkering 2020
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Algemene uitkering 2023
vml. Sociaal domein 2023
Totaal

781920.522
9.707.947

88.628.469

80.855.617
9.757.326

90.612.943

11935:095
49.379

L.9a4.474

Duurzaamheid

n.v.f

Uitvoering/evaluatie

De septembercirculaire algemene uitkering/ Gemeentefonds leidt tot begrotings-
wijzigingen voor de begroting 2019 en dc begroting 2020-20?3 (1e begrotingswijziging).
De gevolgen van de septembercirculaire worden behandeld bij de begrotingsbehandeling.

In de decembercirculaire 2019 wordt nadere informatie gegeven over de afronding van de
gemeentefondsuitkering van het lopende jaar (2019). De eerstvolgende informatie over de

bijstellingen voor de jaren 2020 tlm 2023 komt dan bij de meicirculaire 2020.

Communlc¡tlc/partlclpatle

Overleg gevoerd met

Intern:

Met de financieel adviseurs OCSW, WIZ en Dienstverlening.

Extern:

PAUW (beheerder applicatie voor berekening algemene uitkering)

Bijlagen:

. Gemeentefonds septembercirculaire 20L9.

. Gevolgen septembercirculaire 2019.
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