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Geachte raadsleden,

Inleiding

De meicirculaire van het gemeentefonds is op 31 mei 2016 door het ministerie van Binnenlandse 

Zaken gepubliceerd. 

De indeling van de circulaire is afgestemd op de soorten uitkeringen die het gemeentefonds kent: 

de algemene uitkering, integratie-uitkering sociaal domein en de overige decentralisatie- en 

integratie-uitkeringen.

De informatie uit deze circulaire is verwerkt in de berekening van de verwachte algemene 

uitkering voor de gemeente Renkum. Naast de accresontwikkeling zijn in de circulaire 

asielinstroom, het sociaal domein, taakmutaties en overige mutaties opgenomen.

De uitkomst van de meicirculaire 2016 wordt vergeleken met de septembercirculaire 2015. Dit 

geeft een aantal mutaties voor de meerjarenbegroting 2016.

Samenvatting

Hieronder wordt de prognose van het resultaat en het verschil van de uitkering uit het 

gemeentefonds weergegeven ten opzichte van de Begroting 2016/Voorjaarsnota 2016.

Prognose begroting 2016 - 2020

Samengevat laat de meerjarenbegroting, inclusief de voorjaarsnota en de meicirculaire 2016, de 

uitkomsten zien zoals is weergegeven in onderstaande tabel.

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020
Primitieve begroting 1 97 153 185 -257
Bijstellingen voorjaarsnota -297 -88 -87 -48 323
Meerjarenbegroting na vjn -296 9 66 136 66

Resultaat Meicirculaire 15 -277 4 -2 51
Meerjarenbegroting na meicirc. -281 -268 70 134 117
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Gemeente Renkum

De meicirculaire vertoont alleen voor het jaar 2017 een nadeel. Dit komt met name door 

verschuivingen van gelden voor asielinstroom uit het accres naar de decentralisatie uitkering 

verhoogde asielinstroom. Zie verder de toelichting bij 1.2 overige mutaties uitkeringsfactor.

Gemeentefonds.

De meicirculaire 2016 heeft een positief effect voor de uitkering uit het gemeentefonds. Dit 

positief effect wordt voornamelijk veroorzaakt door de positieve mutaties van decentralisatie- en 

integratie-uitkeringen, waaronder het sociaal domein. 

Gemeentefonds Renkum

(bedragen x €1.000)

2016 2017 2018 2019 2020

Meicirculaire 2016 44.393 42.991 42.820 43.470 41.361

Begroting 2016 44.175 42.854 42.283 42.925 40.734

Mutatie gemeentefonds 218 137 537 545 627

Bovengenoemde mutaties kan als volgt worden verdeeld.

Verdeling mutatie 

gemeentefonds

(Bedragen x € 1.000)

2016 2017 2018 2019 2020

Nominale accres ontwikkeling -/-  37 37 0 -/-  37 0

Overige mutaties via 

uitkeringsfactor -/- 56 -/-  297 19 19 19

Mutaties aantallen en overig 108 76 97 128 144

Taakmutaties 0 2 2 2 2

Mutaties DU/IU 73 174 130 146 186

Integratie uitkering sociaal domein 130 145 289 287 276

Totaal 218 137 537 545 627

Het nominale accres wordt gecorrigeerd met wijziging prijsontwikkeling om een reële accres te 

krijgen. Deze prijsontwikkeling wordt gereserveerd op de stelpost voor loon- en prijsstijgingen, 

zodat wij onze begroting kunnen aanpassen aan de inflatie. Taakmutaties, decentralisatie- en 

integratie-uitkeringen (incl. sociaal domein) hebben geen invloed op het resultaat van de 

begroting omdat deze mutaties in principe worden verwerkt binnen de producten waarop zij 

betrekking hebben. Deze correcties zorgen voor het volgende resultaat van de meicirculaire: 

Resultaat meerjarenbegroting

(Bedragen x € 1.000)

2016 2017 2018 2019 2020

Mutatie gemeentefonds 218 137 537 545 627

Correcties:      

 Prijsontwikkeling accres 0 -/-  93 -/-  112 -/-  112 -/-  112

 Taakmutaties 0 -/-  2 -/-  2 -/-  2 -/-  2

 Mutatie DU-IU -/-  73 -/-  174 -/-  130 -/-  146 -/-  186
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Gemeente Renkum

 Sociaal domein -/-  130 -/-  145 -/-  289 -/-  287 -/-  276

Totaal resultaat 

meerjarenbegroting
15 -277 4 -2 51

1.1 Acresontwikkeling

Accressen

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. Deze zijn over de jaren vrij gering.

Het rijk heeft vanaf 2018 geen aanpassingen in hun begroting gedaan met betrekking tot de 

inflatie. Dit betekent dat de netto gecorrigeerde rijksuitgaven vanaf 2018 geïndexeerd blijft op 

0,5% conform de septembercirculaire 2015. Hierdoor zal de prijsontwikkeling vanaf 2018 geen 

grote wijzigingen vertonen.

Het reële accres is vertaald in de uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeente Renkum. De 

mutaties ten opzichte van septembercirculaire 2015 zijn in onderstaand overzicht weergegeven.

Tabel 1.1.1

Effect accressen Renkum

(bedragen x €1.000)

2016 2017 2018 2019 2020

Nominaal accres -/-  37 37 0 -/-  37 0

Prijsontwikkeling 0 -/-  93 -/-  112 -/-  112 -/-  112

Reëel accres -/-  37 -/-  56 -/- 112 -/- 149 -/- 112

Stelpost loon- en prijsontwikkeling.

Bij de berekening van het reële accres wordt rekening gehouden met prijsontwikkeling Bruto 

Binnenlands Product. Deze prijsontwikkeling wordt binnen de meerjarenbegroting 2016-2020 

toegevoegd aan de stelpost loon- en prijsontwikkeling. Zoals hierboven is aangegeven zit in de 

rijksbegroting vanaf 2018 geen aanpassing voor inflatie. Hierdoor is de prijsontwikkeling vanaf 

2018 constant. De inflatie op de rijksbegroting zal in één van de volgende circulaires worden 

verwerkt waardoor de nominale accres zal stijgen. Deze stijging kan dan worden gebruikt voor 

aanvulling op de stelpost op basis van de prijsontwikkeling. Omdat de budgetten niet automatisch 

worden geïndexeerd naar het lopende prijspeil zal gedurende het jaar aanspraak worden gedaan 

op deze stelpost. In onderstaand overzicht is weergegeven hoe hoog deze stelpost is na 

toevoeging van de prijsontwikkeling uit de meicirculaire. 

Tabel 1.1.2
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Gemeente Renkum

Stelpost

(Bedragen x ¤ 1.000)

2016 2017 2018 2019 2020

Stelpost loon- en prijsontwikkeling voor meicirc. 139 113 204 291 559

Effect meicirculaire prijsontwikkeling 0 93 112 112 112

Stelpost loon- en prijsontwikkeling na 

meicirc.

139 206 316 403 671

1.2. Overige mutaties via uitkeringsfactor

In de meicirculaire zijn de volgende mutaties weergegeven die via de uitkeringsfactor loipen:

Tabel 1.2.1

Effect overige mutaties

(bedragen x €1.000)

2016 2017 2018 2019 2020

Plafond BTW compensatiefonds 0

VNG-betalingen 0 -/-  37

Verhoogde asielinstroom -/-  75 -/- 279

Overig 19 19 19 19 19

Totaal. -/- 56 -/- 297 19 19 19

Plafond BTW compensatiefonds

In 2015 heeft het BTW-compensatiefonds (BCF) € 157 miljoen minder uitgekeerd dan mogelijk was 

onder het plafond. Het aandeel van gemeenten in de ruimte onder het plafond is voor dat jaar  

uitgekomen op € 139,3 miljoen. Dit is € 1,8 miljoen meer dan de eerder geraamde en uitgekeerde 

ruimte bij de septembercirculaire 2015. Identiek aan de werkwijze bij het accres vindt de definitieve 

afrekening over 2015 plaats in 2016. 

De ramingen voor  2016 en verder  worden conform de gebruikelijke  werkwijze  bijgesteld  in  de 

septembercirculaire 2016.

VNG betalingen

In de algemene ledenvergadering van de VNG op 8 juni 2016 heeft besluitvorming plaatsgevonden 

over betalingen vanuit het gemeentefonds aan de VNG. Deze mutatie betreft de bedragen die in 

mindering komen op de algemene uitkering.

De afspraak met  de VNG is  dat  vanaf  1 januari  2018 uit  het gemeentefonds alleen nog maar 

uitkeringen worden gedaan aan individuele gemeenten en niet meer aan derden, waaronder de 

VNG. De reden hiervoor is dat een rechtstreekse betaling uit het gemeentefonds aan derden niet in 

overeenstemming is met de Financiële-verhoudingswet (Fvw).

Verhoogde asielinstroom

In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken dat de normeringsmethodiek 

wordt aangepast in die zin dat geld dat de rijksoverheid uitgeeft leidt tot een hogere compensatie 

in het gemeentefonds. Ze hebben alle structurele doorwerking. In de septembercirculaire 2015 
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Gemeente Renkum

was als gevolg hiervan al € 108 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het blijft als 

algemeen dekkingsmiddel beschikbaar.

Los van voorgaand bedrag zijn nog nieuwe rijksuitgaven gedaan voor dit doel. Dit leidt eveneens 

tot voeding van het gemeentefonds. In 2016 gaat het om € 160 miljoen en in 2017 om € 85 

miljoen. Dit wordt aangeduid als partieel accres. Dat wordt afgeroomd via de uitkeringsfactor om 

gedurende de jaren 2016 en 2017 de decentralisatie-uitkering ‘Verhoogde Asielinstroom’ te 

voeden. In feite wordt het partieel accres in die jaren van de algemene dekkingsmiddelen 

afgehaald. De redenering is dat als er geen verhoogde asielinstroom was geweest, er ook geen 

extra accres beschikbaar was gekomen. En daarmee is het verdedigbaar die extra gelden ook te 

bestemmen voor dat doel. Het is de bijdrage die alle gemeenten betalen om de verhoogde 

asielstroom te bekostigen. 

In 2016 wordt nog eenmalig € 140 miljoen in het fonds gestort ter stimulatie van integratie en 

participatie. In totaal is € 381 miljoen beschikbaar. Door middel van een kasschuif worden de 

beschikbare gelden in beide jaren uitgemiddeld op € 190,5 miljoen. 

Nu bekend is hoeveel beschikbaar is in de decentralisatie-uitkering ‘Verhoogde asielinstroom’ 

kunnen gemeenten daar een beroep op doen naar rato van het aantal opgevangen extra 

statushouders om hiermee hun kosten te dekken. Het gaat om kosten aan eerstejaarsopvang 

alsmede integratie en participatie van vergunninghouders. Dit volgens het adagium ‘geld volgt 

statushouder’.  Neemt een gemeente meer dan evenredig statushouders op, kan ook meer dan 

evenredig een beroep op de DU worden gedaan. 

Momenteel is nog geen lijst bekend hoeveel iedere gemeente uit de DU ontvangt. Dat is nog 

onderwerp van nadere uitwerking. De DU ‘verhoogde asielinstroom’ wordt aanvullend gegeven 

voor nieuwe statushouders, bovenop de reguliere regeling ‘DU Faciliteitenbesluit opvangcentra’. 

1.3. Mutaties kwantiteiten maatstaven en overig

De hoogte van de algemene uitkering wordt ook bepaald door mutaties van aantallen van de 

maatstaven, ontwikkeling uitkeringsbasis en overige kleinere mutaties.

Tabel 1.3.1

Mutaties aantallen en overig

(Bedragen x € 1.000)

2016 2017 2018 2019 2020

Ontwikkeling uitkeringsbasis 75 37 56 93 112

Mutaties aantallen 19 33 35 29 26

Overig 14 6 6 6 6

Totaal 108 76 97 128 144
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Gemeente Renkum

In de meicirculaire 2016 zijn de nieuwe ramingen verwerkt van de ontwikkeling van de 

uitkeringsbasis, in het bijzonder de naar beneden bijgestelde raming van de Bommenregeling en 

de maatstaven voor de woonfunctie.

Daarnaast zijn de aantallen van de maatstaven geactualiseerd.

Deze mutaties leveren en over het geheel een voordeel op.

1.4. Taakmutaties algemene uitkering

In de circulaire worden twee taakmutaties genoemd.

Tabel 1.4.1

Mutaties DU/IU

(Bedragen x € 1.000)

2016 2017 2018 2019 2020

Basisregistratie Personen: centralisering 

inschrijving -/- 8 -/- 8 -/- 8 -/-  8

Basisregistratie Grootschalige Basiskaart 10 10 10 10

Totale mutaties taak mutaties 2 2 2 2

Verwerking binnen de producten 2 2 2 2

Totaal 0 0 0 0

Basisregistratie Personen

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.

Basisregistratie Grootschalige Basiskaart

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 overgangsmaatregele een bijdrage via een decentralisatie-uitkering. 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).
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Gemeente Renkum

1.5. Decentralisatie- en integratie-uitkeringen

In onderstaand overzicht worden de mutaties van de decentralisatie- en integratie-uitkeringen 

weergegeven ten opzichte van de septembercirculaire 2015. Deze mutaties hebben geen invloed 

op het resultaat van de begroting omdat voor deze mutaties wordt voorgesteld om deze te 

verwerken binnen de producten waarop zij betrekking hebben. Vervolgens worden de mutaties 

kort toegelicht.

Tabel 1.5.1

Mutaties DU/IU

(Bedragen x € 1.000)

2016 2017 2018 2019 2020

WMO (2007) 59 144 144 144 167

Voorschoolse voorziening peuters 16 32 48 64 81

Peuterspeelzaalwerk -/-  60 -/- 60 -/-  60

Verhoogde asielstroom PM PM

combinatiefunctie -2 -2 -2 -2 -2

Totale mutaties DU/IU 73 174 130 146 186

Verwerking binnen de producten 73 174 130 146 186

Totaal 0 0 0 0 0

WMO (2007)

De toelichting op de mutaties is als volgt:

 de loon- en prijsbijstelling van 1,6% tranche 2016 is toegekend;

 zoals in het Regeerakkoord is afgesproken wordt het budget voor de verbetering van de 

arbeidsmarktpositie van specifieke groepen medewerkers vanaf 2017 structureel toegevoegd 

aan de integratieuitkering Wmo. Gemeenten hebben hierdoor meer financiële slagkracht bij het 

realiseren van de beoogde vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning, zoals 

thuisondersteuning. De middelen zijn onderdeel van het afsprakenpakket van 4 december 2015 

tussen de VNG, de FNV, het CNV en het ministerie van VWS; 

 in het bestuurlijk overleg van 8 september 2015 tussen de VNG en het ministerie van VWS is 

afgesproken later in een bestuurlijk overleg terug te komen op de eigen bijdragen voor cliënten 

met een Wlz-indicatie. Deze eigen bijdragen kunnen gemeenten niet innen doordat sprake is 

van een anticumulatiebepaling met de Wlz (de eigen bijdrage voor de Wmo wordt dan € 0). In 

het bestuurlijk overleg tussen de VNG en VWS van 25 april 2016 is ingestemd met de 

voorgestelde compensatie, te weten een aanvullend bedrag van € 5,1 miljoen in 2016. 

Aangezien de overheveling van hulpmiddelen en woningaanpassingen met nog één jaar is 

uitgesteld, is voor 2017 afgesproken om uit te gaan van een ‘PM’. De invulling van deze ‘PM’ zal 

volgend jaar worden geagendeerd voor een nieuw bestuurlijk overleg en kan dan worden 

ingevuld aan de hand van actuelere gegevens op dat moment.
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Gemeente Renkum

De bedragen van de integratie-uitkering Wmo per gemeente zijn behalve door deze mutaties ook 

gewijzigd ten opzichte van de septembercirculaire 2015 door het gebruik van actuelere 

basisgegevens voor de maatstaven.

Voorschoolse voorziening peuters

Rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor alle peuters. 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. 

Peuterspeelzaalwerk

Als onderdeel van het in te dienen wetsvoorstel Harmonisatie kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk is het kabinet voornemens de decentralisatie-uitkering Versterking 

peuterspeelzaalwerk (€ 35 miljoen structureel) in het kader van de Wet OKE te laten vervallen. De 

geplande inwerkingtredingdatum van dit wetsvoorstel is 1 januari 2018. Het wetsvoorstel wordt 

naar verwachting na deze zomer ingediend bij de Tweede Kamer, die eerder - per brief van 1 

december 2013 - over dit voornemen is geïnformeerd.

Verhoogde asielinstroom

Zie toelichting bij 1.2 overige mutaties via de uitkeringsfactor.

2. Integratie-uitkering Sociaal Domein

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de macro bedragen van de integratie-uitkering Sociaal domein 

voor de jaren 2016 tot en met 2021.

Tabel 2.1 Ontwikkeling integratie-uitkering sociaal domein 2016-2021

(Bedragen x € 1.mijoen) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Septembercirculaire 2015 18.055 17.328 16.618 17.071 14.631 14.631

Meicirculaire 2016 18.185 17.473 16.907 17.358 14.907 14.931

Mutaties in meicirculaire 130 145 289 287 276 300

Het sociaal domein kan worden uitgesplitst in vier onderdelen, namelijk:

 Jeugd

 WMO nieuw

 Re-integratie

 Wsw
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Gemeente Renkum

De onderstaande per onderdeel het veerschil tussen de begroting van Renkum en de meicirculaire 

weergegeven.

Tabel 2.2.1 Ontwikkeling integratie-uitkering jeugd 2016-2021 voor gemeente Renkum

(Bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Septembercirculaire 2015 9.642 9.032 8.575 9.179 6.845 6.845

Meicirculaire 2016 9.763 9.328 8917 9.514 7.181 7.211

Mutaties 121 297 342 335 336 366

Tabel 2.2.2 Ontwikkeling integratie-uitkering WMO nieuw 2016-2021 voor gemeente Renkum

(Bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Septembercirculaire 2015 4.728 4.735 4.566 4.515 4.531 4.531

Meicirculaire 2016 4.787 4.672 4.607 4.558 4.533 4.501
Mutaties 59 -/- 63 42 43 3 -/- 29

Tabel 2.2.3 Ontwikkeling integratie-uitkering re-integratie 2016-2021 voor gemeente Renkum

(Bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Septembercirculaire 2015 877 979 1.105 1.159 1.194 1.194

Meicirculaire 2016 850 916 1.023 1.076 1.111 1.212

Mutaties -/- 27 -/- 63 -/- 82 -/- 83 -/- 83 18

Tabel 2.2.4 Ontwikkeling integratie-uitkering wsw 2016-2021 voor gemeente Renkum

(Bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Septembercirculaire 2015 2.809 2.582 2.372 2.217 2.061 2.061

Meicirculaire 2016 2.785 2.557 2.360 2.209 2.082 2.007

Mutaties -/- 23 -/- 26 -/- 12 -/- 8 20 -/- 55

Met ingang van 2016 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de WMO 2015 en Jeugdzorg van 

toepassing. Tevens is voor beschermd wonen als onderdeel van de WMO een verbeterd historisch 

verdeelmodel van toepassing.

De macrobudgetten zijn ten opzichte van de septembercirculaire 2015 gewijzigd. De belangrijkste 

mutaties zijn:

 De loon- en prijsbijstelling 2016 bedraagt € 160 miljoen (WMO € 57 miljoen, Jeugd € 56 

miljoen, participatie € 47 miljoen. Jeugdzorg loopt met ingang van 2017 nog met € 11 

miljoen op. Alle bedragen werken structureel door.

 Afschaffen ouderbijdrage Jeugdzorg € 27 miljoen

 een 7-tal centrumgemeenten voor beschermd wonen krijgen in 2016 in totaal € 10 miljoen 

gecompenseerd omdat het positieve verschil tussen het vernieuwde historisch 

verdeelmodel 2016 en het oude historische model 2015 meer bedraagt dan 5%. 

Onderwerp

Meicirculaire gemeentefonds 2016

Datum Ons kenmerk Pagina

16 juni 2016 30565 9 van 10



Gemeente Renkum

 Afrekening PGB’s WMO in 2016 € 16 miljoen.

 Gemeentelijke bijdrage aan de uitvoeringskosten van de SVB in 2017 € 35 miljoen (WMO € 

25 miljoen en Jeugd € 10 miljoen)

De verdeling voor 2017 is in deze circulaire definitief wat betreft de maatstaven en gehanteerde 

aantallen. Daarmee wordt stabiliteit gecreëerd. 

Huishoudelijke Hulp Toelage

Deze decentralisatie-uitkering geldt voor de jaren 2015 en 2016. Doelstelling was beroepskrachten 

van thuishulporganisaties aan het werk te houden en tevens de eigen bijdrage van patiënten te 

verlagen. Inmiddels is besloten deze DU structureel te maken en het budget van € 100 miljoen 

met ingang van 2017 toe te voegen aan de integratie-uitkering WMO 2007. De oorspronkelijke 

voorwaarden zijn losgelaten. De gelden kunnen ruimer ingezet worden.

3. Risico’s

Het groot onderhoud is in twee fasen doorgevoerd. In de eerste fase zijn met ingang van 2015 de 

clusters (vergelijk: taakvelden) logischer ingedeeld. Daarnaast zijn driekwart van de 

clusters voorzien van nieuwe ijkpunten op basis van kostenoriëntatie. Met ingang van 2016 zijn de 

resterende clusters geijkt. Er was echter een probleem met het onderzoek naar (sub)cluster 

VolksHuisvesting, Ruimtelijke Ordening en StadsVernieuwing. AEF heeft een verdiepend onderzoek 

uitgevoerd en geadviseerd dat met ingang van 2017 de voorgestelde verdeling in het initiële 

onderzoek door Cebeon volledig zou worden doorgevoerd.   Omdat reeds 1/3e  deel is ingevoerd, 

zou dat betekenen dat nog 2/3 e deel te gaan is. De Raad voor de Financiële Verhoudingen 

alsmede de commissie Financiën van de VNG adviseerden conform Cebeon/AEF. Het bestuur van 

de VNG adviseerde dat nog een keer 1/3e deel zou worden doorgevoerd, een nader onderzoek 

moet komen naar taakveld gebiedsontwikkeling alsmede oog moet zijn voor herverdeeleffecten 

voor steden op een andere wijze dan de gebruikelijke € 15 per inwoner per jaar. Tot slot vroeg de 

VNG overleg met de fondsbeheerders. Omdat de VNG pas 18 mei advies uitbracht, was de tijd tot 

het uitbrengen van de circulaire te kort om hier nog resultaten van op te leveren. Dat geschiedt nu 

in de zomer waarbij de verdeeleffecten zullen worden opgenomen in de septembercirculaire 2016. 

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

de secretaris, de wnd. burgemeester,

A.E.J. (Jeroen) Steverink MBA mr. H.L.M. (Hein) Bloemen

Onderwerp

Meicirculaire gemeentefonds 2016

Datum Ons kenmerk Pagina

16 juni 2016 30565 10 van 10


	Inleiding
	Samenvatting
	Prognose begroting 2016 - 2020
	Gemeentefonds.
	Accressen
	Plafond BTW compensatiefonds
	VNG betalingen
	Verhoogde asielinstroom

	1.4. Taakmutaties algemene uitkering
	Basisregistratie Personen
	Basisregistratie Grootschalige Basiskaart

	1.5. Decentralisatie- en integratie-uitkeringen
	WMO (2007)

	De toelichting op de mutaties is als volgt:
	de loon- en prijsbijstelling van 1,6% tranche 2016 is toegekend;
	zoals in het Regeerakkoord is afgesproken wordt het budget voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen medewerkers vanaf 2017 structureel toegevoegd aan de integratieuitkering Wmo. Gemeenten hebben hierdoor meer financiële slagkracht bij het realiseren van de beoogde vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning, zoals thuisondersteuning. De middelen zijn onderdeel van het afsprakenpakket van 4 december 2015 tussen de VNG, de FNV, het CNV en het ministerie van VWS;
	in het bestuurlijk overleg van 8 september 2015 tussen de VNG en het ministerie van VWS is afgesproken later in een bestuurlijk overleg terug te komen op de eigen bijdragen voor cliënten met een Wlz-indicatie. Deze eigen bijdragen kunnen gemeenten niet innen doordat sprake is van een anticumulatiebepaling met de Wlz (de eigen bijdrage voor de Wmo wordt dan € 0). In het bestuurlijk overleg tussen de VNG en VWS van 25 april 2016 is ingestemd met de voorgestelde compensatie, te weten een aanvullend bedrag van € 5,1 miljoen in 2016. Aangezien de overheveling van hulpmiddelen en woningaanpassingen met nog één jaar is uitgesteld, is voor 2017 afgesproken om uit te gaan van een ‘PM’. De invulling van deze ‘PM’ zal volgend jaar worden geagendeerd voor een nieuw bestuurlijk overleg en kan dan worden ingevuld aan de hand van actuelere gegevens op dat moment.
	De bedragen van de integratie-uitkering Wmo per gemeente zijn behalve door deze mutaties ook gewijzigd ten opzichte van de septembercirculaire 2015 door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven.
	Voorschoolse voorziening peuters
	Peuterspeelzaalwerk
	Verhoogde asielinstroom

	Zie toelichting bij 1.2 overige mutaties via de uitkeringsfactor.
	2. Integratie-uitkering Sociaal Domein

