
GEMEENTE vtlE E RT

Aan de leden van de raad van de gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Weert, 16 juni 2015

Onderwerp : Meicirculaire 2015 gemeentefonds in relatie tot Kiezen met Visie

Geachte leden,

Hierbij geven wij u informatie over de meicirculaire 2015. De circulaire geeft informatie
over de algemene uitkering 2015 en 2016 en volgende jaren.

Het college constateeft wederom, net als vorig jaar, dat de timing en de gríllige inhoud
van de meicirculaire het voor gemeenten haast onmogelijk maakt om tijdige maatregelen
te nemen. Immers het proces van voorjaarsnota en begroting is in juni al zo ver
gevorderd, dat grote bijstellingen met politieke gevolgen onder grote tijdsdruk tot stand
moeten komen. Het is gewenst dat het rijk tijdig voorgenomen ombuigingen kenbaar
maakt en niet lopende het jaar tot besluiten komt die grote impact hebben op lopende en
toekomstige gemeentelijke begrotingen. Via de VNG zullen wij hiervoor pleiten.

Gelet op het traject "Kiezen met Visie" en de korte termijn waarop uw raad gevraagd
wordt richting te geven voor de begroting 2016 en volgende jaren verstrekken wij hierbij
de voorlopige doorberekening van de meicirculaire 2015 voor de begroting van de
gemeente Weert.

Tevens informeren wij u over een actualisatie van de financiële opgave die in februari
uitgangspunt is geweest voor het traject "Kiezen met Visie".

Meicirculaire 2O15

De uitkomsten van de meicirculaire 2015 zijn het resultaat van het Rijksbeleid wat voor
alle gemeenten een forse negatieve bijstelling geeft voor 2015 en volgende jaren. Deze
bijstelling was niet voorzien en ook niet voorspelbaar op basis van de decembercirculaire
2OI4.In de decembercirculaire is van het Sociaal Domein aangegeven dat de bedragen
voor 2015 niet definitief waren. De daadwerkelijke aanpassing zijn nu verwerkt in de
meicirculaire 2015.

Nadrukkelijk willen wij wijzen op de eenmalige stijging van de uitkering uit het
gemeentefonds in 2016. De jaren daarna zal deze op basis van de huidige circulaire weer
dalen.

Wilhelminasingel 101
Correspondent¡e: Postbus 950, 6000 AZ weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail : gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Uitkeringsjaar 2015

Op basis van de meicirculaire 2015 wordt de algemene uitkering 2015 verlaagd met
€ 7.35L446,--. D€ budgettaire gevolgen voor de begroting 2015 zijn € 1.602.951,--. Dit
als gevolg van de geoormerkte integratie/decentralisatie-uitkeringen Huishoudelijke hulp
toelage (HHT) ad € 251.505,--.

De specificatie van de mutaties en de budgettaire gevolgen:

1 Alqemene mutaties -1.205.940
2 Cluster bestuur en alqemene ondersteuninq -4.168
3 Aanpassinq inteqratie/decentralisatie-uitkerinqen (HHT) 251.505

Huishoudeliike Hulp Toelaqe -251.505
Aanpassinq inteq ratie/decentralisatie-uitkerinqen overiq 26.26t

4 Aanoassino in sociaal domein -4t9.104
- 1.602.951

De totale herziene algemene uitkering van het rijk voor 2015 inclusief Sociaal domein
bedraagt voor Weeft €7t.366.969,--. Dit op een totale begroting van € L39.769.4tO,--

Voor een toelichting op bovenstaande onderdelen wordt verwezen naar de bijlage.

De mutaties voor 2015 worden verwerkt in de 2e rapportage 2015.

Voornoemde uitkomst is voor ons een noodzaak om zeer kritisch te kijken naar de
mogelijkheden om nog in 2015 extra bezuinigingen door te voeren op de exploitatie of
door het niet uitvoeren van voorgenomen beleid.

Uitkeringsjaar 2016

De algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2016 is gebaseerd op de
bijstellingen uit de meicirculaire 2015. De voor de begroting 2016 becijferde algemene
uitkering bedraagt voor Weert €71.695.879,-- (inclusief Sociaal domein) en is
C 328.910,-- hoger dan de herziene uitkering 2015. Het betreft de volgende mutaties:

1 Ontwi kkelino olaatseliike uitkerinqsbasis 379.942
2 Groot onderhoud verdeelstelsel 2e fase 278.60L
3 Alqemene mutaties 1.906.781
4 Cluster eiqen inkomsten (OZB) -80.977
5 Cluster werk en inkomen 50.449

Cluster werk en inkomen (uitvoerinqskosten) -50.449
6 Cluster maatschaooel iike ondersteu ni nq -3 1.386
7 Cluster educatie 33.770

Cluster ed ucatie (verrekenen met onderwi isbudqetten) -33.770
I Clusters cultuur en infra -2.3t4
9 Cluster bestuur en alqemene ondersteuninq (verkiezinqen) -69.4t4

Cluster bestuur en alqemene ondersteuninq (laqere kst. verkiezinqen) 69.4r4
9 Cluster bestuur en alqemene ondersteuninq (NUP qelden) 352.734
10 Ontwikkelinq landeliike uitkerinqsbasis -358.044
11 Mutaties inteqratie- en decentralisatie-uitkerinqen -682.878
t2 Inteqratie-uitkerinq Sociaal domein -L.448.354

Inteqratie-uitkerinq Sociaal domein (laqere doorbetalinq Wsw) 777.980
Totaal 1.092.085



Inteqratie-uitkerinq Sociaal Domein

Zoals hiervoor vermeld, wordt het budget 2015 van het Sociaal domein landelijk niet
neerwaafts bijgesteld. Door de herverdeeleffecten van de invoering van het objectieve
verdeelmodel, is het budget voor Weert echter in 2015 wel lager ten opzichte van de
laatste raming (decembercirculaire 2074). Kortom Weert is in deze nadeel gemeente.

Voor 2016 en verder heeft het Rijk ruimte gezocht om de budgettaire efFecten van de
aanpassing van de raming aan de hand van de realisatiecijfers 2OL4 zoveel als mogelijk te
mitigeren. In de meicirculaire 2015 krijgen gemeenten meerjarig duidelijkheid en
zekerheid over de beschikbare budgetten.

Voor 2016 zijn de bedragen voor de Wmo en de Jeugdwet specifiek per gemeente
aangepast in verband met de uitnamen in voor de Wlz-indiceerbaren (Wet langdurige
zorg). De besluitvorming in het kader van de Wlz heeft eftoe geleid dat minder cliënten
onder de Wmo en de Jeugdwet zijn komen te vallen. Als gevolg hiervan wordt de
integratie-uitkering Sociaal domein structureel verlaagd.

Voor een uitgebreide toelichting voor op de bovengenoemde onderdelen voor 2016 wordt
eveneens verwezen naar de bijlage.

De gevolgen van de meicirculaire voor de jaren 2016 tot en met 2018 worden verwerkt in
de concept (meerjaren)begroting 2016.

De oooave in "Kiezen met Visie"

Bij de start van het traject "Kiezen met visie" heeft het college in februari aannames
moeten maken voor de bezuinigingsopgave waar de gemeente de komende jaren voor
staat (zie blz. 3 Kiezen met Visie). Vanwege de vele onzekerheden op dat moment heeft
het college voor de komende jaren gewerkt met 2 scenario's (best en worst case).
Mede op basis van het voorlopige meerjarige eftect van de meicirculaire voor Weert en de
inmiddels door CBS geprognotiseerde prijsindex voor 2016 die zeker Lo/o zal zijn, is het
van belang de aannames bij te stellen. Hoewel we als gemeente in principe richting onze
aanbieders op de 0 lijn zullen gaan z¡tten, houden we in beide scenario's rekening met een
gedeeltelijke doorwerking van de index op onze begroting. Dit leidt tot onderstaand
geactual iseerd schema.

Jaar t.o.v. het iaar daarvoor Cumulatief
20t6 1.092.085,-- 1.092.085.--
2017 -L.679.O84,-- -586.999.--
20 18 -602.768,-- -t.r89.767,--
2019 43923 -L.t84.844.--



Prognose "Kiezen met Visie"

Saldo begroting 20L5 na raadsbehandeling 25 februari
2015
Bijstellingen l-e rapportage 2015 (excl. BUIG)

Saldo begroting na 1e rapportage 2015

Definitieve mutaties decembercirculaire 20L4

Verloop Wet Werk en Bijstand / BUIG

Gevolgen meicirculaire 2015

Terugd raa ie n verva lle n rentetoevoeging majeu re
projecten
lndexering overige kosten 2OL6/2OL7 /2018
Scenario 1

Benodigd budget uitvoering 3 D's (overgangsjaar 201-5)

lndexering overige kosten 201.6/ 2017 /ZOI8
Scenario 2 -3.312.348 -8.2t6.773 -9.758.442

20L6

-682.676

-L7.rt8

20t7

-L.51_8.465

-LO4.758

2018

-2.762.567

-163.033

-699.794

-48.048

-800.000

1.092.085

-1.356.591

-500.000

-L.623.223

-48.048

-s00.000

-1.679.084

-1.316.418

-1.005.000

-2.92s.600

-48.048

-2s0.000

-602.768

-1.282.026

-1.515.000

-2.312.?48

p.m.

-1_.000.000

-6.17L.773

p.m.

-2.045.000

-6.623.442

p.m.

-3.135.000

De ervaring leert inmiddels dat in de septembercirculaire de situatie wederom gewijzigd
kan worden.

Het college gaat dan ook, met de kennis van nu, alsnog uit van het bijgestelde worst case
scenario hetgeen betekent dat we op weg naar de begroting 2016 nog extra ombuigingen
te hoogte van € 750.000 zullen voorstellen. Met het doel om een sluitende begroting 2016
aan te bieden. Mocht de realisatie eventueel minder somber uitpakken dan levert dat een
extra bijdrage voor de algemene reserve op.

Met vriendel
burgem ders,

A.A.M.M. H
gem burge



beqrotino 2015 en de meeriarenbeorotino 2O16 na meicirculaire 2O15

BEGROTING 2015
Ad 1. Algemene mutaties
De accresontwikkeling voor 2015 verloopt negatief ten opzichte van de decembercirculaire 2014.
Hiernaast heeft ook de afrekening van het accres 2074 in 2015 een negatief effect.
De uitdeling van de verdeelreserve2Ot4 heeft een licht positief eftect voor 2015. Deze
ontwikkelingen betekenen voor de gemeente Weet in 2015 een lagere algemene uitkering van
C 7.2O5.940,--. Dit is een budgettair nadeel.
Een gedeelte hiervan is structureel. Verwacht wordt dat de accresontwikkeling voor 2016 positief
verloopt. Bij de toelichting voor het jaar 2016 wordt hier nader op ingegaan.

Ad 2. Cluster bestuur en algemene ondersteuninq
Op 3l januari 2015 is, ten behoeve van de Basisregistratie Personen (BRP), versie 3.9 van het
Logisch Ontwerp Gemeentelijke Basisadministratie Personen (LO 3.9) in werking getreden. Dit
onder andere vanwege wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek (in het kader van lesbisch
ouderschap) en de beëindiging van het bijhouden in de BRP van de vreemde nationaliteit naast de
Nederlandse. Het Ministerie van BZK vergoedt, conform gemaakte afspraken, de kosten die
gemeenten hebben gemaakt in verband met de invoering van LO 3.9. Voor Weert houdt dit een
hogere algemene uitkering ad € 5.557,-- in.
Binnen de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI; onder andere DigiD, eID, Digipooft en
MijnOverheid) zijn tekoften ontstaan, die door haar gebruikers worden opgevangen. Besloten is de
betrokken partijen aan te slaan naar de mate van gebruik (laag, midden en hoog) van de GDI-
voorzieningen. Onderling is besloten dat de medeoverheden de volgende verdeelsleutel hanteren:
gemeenten 75o/o, provincies 15olo en waterschappen 10o/o. Voor Weert betekent dit een nadeel van
€ 9.725,--. Per saldo is er een nadeel van €. 4.768,--.

Ad 3. Aanoassino integratie/decentralisatie-uitkeringen
Het beschikbare bedrag voor de decentralisatie-uitkering (du) Huishoudelijke hulp toelage (HHT)
voor 2015 en 2016 is verhoogd. De middelen HHT worden de gemeenten beschikbaar gesteld voor
het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige
werkgelegenheid te behouden. Weert ontvangt een decentralisatie-uitkering HHT van € 251.505,--
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 een mutatie voor Weert ad € 26.26I --

In totaal neemt de algemene uitkering als gevolg,van de mutaties bij de integratie- en
decentralisatie-uitkeringen toe met € 277.766,-- (+€-251,505,-- * € 26.261,--). De
decentralisatie-uitkering HHT ad € 251.505,-- zijn geoormerkte gelden, hiertegenover staan
verplichtingen. Deze mutatie is dus budgettair neutraal.

Ad 4. Mutaties in 3 D's in het sociaal domein
De integratieuitkering Sociaal domein neemt af in de jaren 2015 tot en met 2020. Dit voorjaar is,
aan de hand van de realisatiecijfers AWBZ over 20t4, gebleken dat de raming en daarmee het
vertrekpunt qua gemeentelijke budgetten Wmo en Jeugdwet te hoog is, Vanwege lopende
contracten jegens derden zal het Rijk het budget voor 2015 niet neerwaarts aanpassen.
Echter door de invoering van de objectieve verdeelmodellen Wmo 2015 en jeugd treden herveel-
effecten op. Het herverdeeleffect is voor Weert negatief voor de Wmo (€ 41.653,-- lager) en de
Jeugdwet (€ 445.746,-- lager).
Bij pafticipatie zijn gegevens geactualiseerd, voor 2015 de realisatie Wsw en voor 2016 de
blijfkansen Wsw en de basisgegevens voor het onderdeel re-integratie. Weeft ontvangt een hogere
uitkering voor de Participatiewet ad € 68.295,-- (+€ 105.290,-- voor de Wsw -/- e 36.995,-- voor
pafticipatie algemeen).
In totaal betekent dit een lager bedrag voor het sociaal domein van€4t9.704,--.

BEGROTING 2016

Onderstaand worden de mutaties die voortvloeien uit de meicirculaire 2015 voor het jaar 2016
nader toegelicht.
Ad 1. Ontwikkelino olaatselijke uitkerinqsbasis
De ontwikkeling van de plaatselijke uitkeringsbasis heeft betrekking op wijzigingen in de verdeel-
maatstaven als gevolg van autonome toe en afnamen (o.a. inwoners, ouderen,
eenouderhuishoudens en bed rijfsvestigingen).
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Ad 2. Groot onderhoud verdeelstelsel
In het groot onderhoud is de verdeling van het gemeentefonds aangepast aan verschillen in kosten
tussen gemeenten conform de systematiek van de Financiële-verhoudingswet, waarmee de
verdeling weer kosten-georiënteerd wordt: de geconstateerde scheefheden zijn weggewerkt, De
Ministeries van BZK en van Financiën constateerden dat de verdeling van middelen niet meer goed
aansloot op de kosten die gemeenten maakten.

Door de tweede fase van het groot onderhoud gemeentefonds is de uitkeringsfactor verlaagd met
(per saldo) 3 uitkeringspunten. Dit is het gecombineerde effect van de volgende mutaties:
a, In het kadervan de tweede fase van het groot onderhoud gemeentefonds zijn de bedragen van
een aantal (sub)clusters per saldo verhoogd met € 66 miljoen. Omdat de totale omvang van het
gemeentefonds niet wijzigt, is vervolgens de omvang van alle clusters evenredig verlaagd door de
uitkeringsfactor te verlagen met (afgerond) 5 punten.
b. Daarnaast is besloten om vanaf 2016 voorde maatstafbijstandsontvangers overte gaan op een
driejarige gemiddelde. Dit leidt in de uitkeringsbasis - ten opzichte van de vorige circulaire - tot
een lager aantal bijstandsontvangers. Ter compensatie hiervan wordt de uitkeringsfactor verhoogd
met 2 punten.

Het groot onderhoud heeft geleid tot herverdeeleffecten. Omdat het groot onderhoud voor Weert
voordelig uitvalt, krijgt Weert een negatieve suppletie-uitkering van 2Oo/o. Voor diverse gemeenten,
waaronder Weert, geldt dat er een aanvulling op de suppletie-uitkering komt voor de BAG
(€ 114.163,-- positief). De uiteindelijke suppletie-uitkering is hierdoor voor Weert C 65.442,--
positief.
De totale uitkomst van de (gedeeltelijke) 2e fase groot onderhoud is voor Weeft een hogere
algemene uitkering van € 278.601,--.

Ad 3. Algemene mutaties
Als gevolg van algemene mutaties is de algemene uitkering voor de gemeente Weeft
€ 1.906.781,-- hoger. Het betreft enerzijds een hogere algemene uitkering als gevolg van een
hoger indicatief accres 2016. Hiernaast heeft de afrekening van het accres 2074 in 2015 een effect
op het gemeentefonds.
In de Meicirculaire 2015 verspringt tevens het basisjaar en wordt in 2016 de nominale
ontwikkeling meegenomen. Deze bedraagt 9 punten structureel. De algemene mutaties leiden tot
een toename van de uitkeringsfactor.
Dit betekent een hogere algemene uitkering van € 1.906.78I,--.

Ad 4. Eioen inkomsten (OZB)
Door marktontwikkelingen kan de WOZ-waarde sterk fluctueren. Het is stand beleid van het
Ministerie om voor dat effect te corrigeren door middel van aanpassing van de rekentarieven. De
aanpassing van het rekentarief voor 2016 heeft in combinatie met de WOZ-waarde-ontwikkeling in
Weert een nadelig gevolg voor de algemene uitkering van€80.977,--.

Ad 5. Cluster Werk en Inkomen
In het kader van de Pafticipatiewet is de individuele studietoeslag geTntroduceerd. Het betreft een
nieuwe vorm van aanvullende inkomensondersteuning voor bepaalde groepen studerenden. De
gemeente toetst in het individuele geval of de student gelet op zijn persoonlijke omstandigheden
met voltijdsarbeid niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Gemeenten moeten zelf
in een verordening vaststellen hoe hoog de individuele studietoeslag is en hoe vaak die wordt
verstrekt. In de bedragen is een compensatie begrepen voor uitvoeringskosten. Deze regeling
betekent voor Weeft een hogere algemene uitkering ad € 50.449,--. Dit is budgettair neutraal
omdat er uitvoeringskosten tegenover staan.

Ad 6. Cluster maatschaopelijke ondersteuning
In de decembercirculaire 2Ot2 zijn de gemeenten geïnformeerd over de uitnamen uit het
gemeentefonds met betrekking tot scootmobielen. Hiervoor geldt voortaan een plicht tot
hergebruik. Dit betekent voor Weeft een lagere algemene uitkering van € 31.386,--.

Ad 7. Cluster educatie
De kapitaallasten voor de schoolgebouwen van het voortgezet onderwijs zullen naar verwachting
over een periode van 20 jaar in de administratie van gemeenten worden opgenomen en worden
door het ministerie van OCW geraamd op € 170 miljoen, In 2006 is de helft van dit bedrag via het
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accres gericht verdeeld v¡a de maatstaf leerlingen VO. Vanaf 2007 tot 2016 wordt jaarlijks € 8,5
miljoen van het accres gericht verdeeld via dezelfde maatstaf. Deze gerichte verdeling houdt in dat
dit bedrag rechtstreeks van het beschikbaar accres wordt overgeheveld naar het cluster Educatie.
De hogere algemene uitkering voor Weert voor dit cluster bedraagt €33.77O,--. Dit is budgettair
neutraal omdat deze verrekend wordt met de onderwijsbudgetten.

Ad B. Clusters cultuur en infra
In 2011 is besloten om de inkoop van e-content door bibliotheken te centraliseren. Daarbij hoort
ook een uitnamen uit de algemene uitkering, omdat de lokale bibliotheken deze taak niet meer uit
gaan voeren. Weeft krijgt hierdoor een lagere uitkering ad € 3.532,--.

De regeling Integratie Wet Uitkering Wegen (WUW) vervalt in 2018. Deze regeling gaat over naar
de algemene uitkering, waardoor voor Weert de algemene uitkering € 1.218,-- hoger uitvalt.

Ad 9. Bestuur en algemene ondersteuning
Waterscha psverkiezi ngen.
Per l juli 2OI4is de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen in werking getreden. Dit betekende
dat de waterschapsverkiezingen in 2015 tegelijk met de verkiezingen voor de provinciale staten
plaatsvinden. Ter compensatie van de extra kosten die voor de gemeenten hieruit vooftvloeiden
werd het Gemeentefonds eenmalig verhoogd met€ 23,8 miljoen. In 2016 vervalt deze uitkering
weer, waardoorde gemeente weeft een lagere algemene uitkering krijgt van e69.4t4,--.
Deze toename is budgettair neutraal omdat er lagere kosten tegenover staan.

NUP
In het kader van het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma) hebben gemeenten voor de jaren
2OI7 t/m 2014 middelen ontvangen. Doelstelling van het NUP is om de kwaliteit aan burgers,
bedrijven en instellingen te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Hierbij gingen de kosten
voor de baat uit. In 2016 vindt er voor de gemeenten een structurele toevoeging plaats.
Voor Weeft is dit € 359.691,--, waardoor zij in staat is investeringen te doen in het kader van de
implementatie van de E-overheid.

Overig
De overige mutaties binnen dit cluster betreffen geringe verschillen. Het betreft een totaal bedrag
van € 6.957,-- negatief.

Ad 10. Ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis
De ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis betekent een verlaging met 11 punten uitkerings-
factor. Voor de gemeente Weeft betekent dit een lagere algemene uitkering van € 358.044,--. De
oorzaken hiervan op landelijk niveau zijn een neerwaarts effect van de raming van een aantal
maatstaven met name de maatstaf bijstandsontvangers.

Ad 11. Integratie- en decentralisatie-uitkerinqen
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. De mutatie voor Weert is
€ 4t2.320,-- negatief.
Weert ontvangt in 2016 een hogere suppletie-uitkering OZB ad€9.579,--. Verder is er een
budgettair nadeel van € 280.137,-- doordat de suppletie-uitkering herverdeeleffecten /
overgangsregeling met dit bedrag afneemt.

Ad 12. Inteqratie-uitkering Sociaal domein (3 D's)

De oorzaken van de mutaties in de integratie-uitkering Sociaal domein zijn hierboven toegelicht.
Voor Weeft betreft het in 2016 de volgende mutat¡es:

Sociaal domein - Wmo
Sociaal domein - Jeugd
Sociaal domein - Participatie alg.
Sociaal domein - Participatie Wsw

+

+

€ 548.370,--
€ t.230.944,--
€ L2.2OO,--
€ 777.980,--

-/- c L.448.354,--

Hiervan is € 777.980,-- budgetta¡r neutraal vanwege een lagere doorbetalÍng Participatie Wsw
a.g.v. de lagere uitkering.
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