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Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014 

Portefeuillehouder :  J.M. Cardinaal 
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ONDERWERP 

 
Kennisnemen van de decembercirculaire 2013 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds 
en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de jaren 2011, 2013 en 2014. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
nvt 
 

PROBLEEMSTELLING 
nvt 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
In de decembercirculaire 2013 wordt informatie gegeven over de uitkeringsjaren 2011, 2013 en 
2014. 
 
Uitkeringsjaar 2011 
De uitkeringsfactor wordt met 1 punt verhoogd als gevolg van het definitief worden de maatstaf 
OZB. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 31.614,--. 
Deze mutatie is budgettair en kan niet meer via een begrotingswijziging op de post “voorgaande 
dienstjaren” in de begroting 2013 worden verwerkt en wordt daarom meegenomen in de 
jaarrekening 2013. 
Dit houdt in dat de mutatie onderdeel is van het jaarrekeningresultaat 2013. 
 
 
Uitkeringsjaar 2013 
Voor het uitkeringsjaar 2013 neemt de algemene uitkering toe met € 293.792,--. Het betreft de 
volgende mutaties: 
 
1 Accres 
Als gevolg van nadere afspraken over de extra bezuinigingen door het Rijk van € 6 miljard is € 650 
miljoen bestemd voor de intensivering van het onderwijs vanaf 2014. De uitbetaling van dit bedrag 
vindt echter in 2013 plaats. Dit betekent dat er in 2013 hogere rijksuitgaven zijn. Daartegenover 
staan lagere rijksuitgaven in 2013 als gevolg van onderuitputting op de departementen. Hogere 
rijksuitgaven hebben een hoger accres tot gevolg en lagere rijksuitgaven hebben een dempend 
effect op het accres.  
Per saldo neemt het accres in 2013 als gevolg van genoemde bewegingen in de rijksuitgaven, toe 
met € 80 miljoen. 
Normaal gesproken is de decembercirculaire geen bijstelmoment voor het accres, maar om meer 
duidelijkheid te krijgen over de stand van het accres op het eind van 2013, wordt hiervan door het 
Rijk afgeweken. Dit betreft alleen het jaar 2013.  
Voor Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 222.227,--. Dit bedrag is budgettair. 
 
2 Verdeelreserve 
Door de uitdeling van de verdeelreserve 2013 met 1 punt uitkeringsfactor neemt de algemene 
uitkering van de gemeente toe met € 31.747,--. Deze toename is budgettair. 
 
3 Inburgering 
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Het kabinet stelt in 2013 via een decentralisatie-uitkering eenmalig € 20 miljoen beschikbaar voor 
de uitvoeringskosten inburgering in 2014 en volgende jaren. De gemeente Weert ontvangt hiervoor 
€ 39.818,--. Dit bedrag is budgettair omdat hier ook hogere lasten tegenover staan. 
 
 
Samenvatting 2013 
In totaal ontvangt de gemeente Weert op basis van de decembercirculaire 2013 voor het jaar 2013 
een hogere algemene uitkering van € 293.792,--. Van dit bedrag is € 253.974,-- budgettair. Het 
restant (inburgering) ad € 39.818,-- is budgettair neutraal. 
 
Aangezien de bovenstaande mutaties niet meer via een wijziging in de begroting 2013 kunnen 
worden verwerkt, worden deze meegenomen in de jaarrekening 2013. Dit houdt in dat de mutatie 
onderdeel is van het jaarrekeningresultaat 2013. 
 
 
Uitkeringsjaar 2014 
De accressen voor de jaren 2014 en volgende worden niet bijgesteld. Dit geschiedt zoals 
gebruikelijk bij de meicirculaire 2014. 
 
Daarnaast vinden er enkele mutaties plaats die wel al in de begroting 2014 verwerkt moeten 
worden. Het gaat om de volgende toevoegingen aan het gemeentefonds: 
 
Intensivering armoedebeleid 
Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid wordt voor het jaar 2014 € 70 miljoen 
toegevoegd aan het gemeentefonds. 
Voor de gemeente Weert betekent dit een hoger algemene uitkering van € 164.522,-- 
Deze mutatie is budgettair neutraal omdat daar hogere kosten tegenover staan. 
Vanaf 2015 wordt € 90 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. De wijze van verdelen wordt 
via de meicirculaire 2014 bekendgemaakt en zal dan verwerkt worden in de dan op te stellen 
begroting 2015 van de gemeente Weert. 
 
Integratie-uitkering VTH provinciale taken 
Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht 
en handhaving (VTH) wordt voor de jaren 2014 tot en met 2017 € 40,758 miljoen en vanaf 2018 
€ structureel € 46,7 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. 
In 2014 vindt de toevoeging plaats via een integratie-uitkering. Voor de gemeente Weert betekent 
dit een hogere algemene uitkering van € 199.956,--. Deze verhoging is budgettair neutraal omdat 
er hogere kosten tegenover staan. 
De bedoeling is dat voor de jaren 2015 en verder de middelen voor VTH via de verdeelmaatstaven 
in de algemene uitkering worden onder gebracht.  De wijze van verdelen wordt via de meicirculaire 
2014 bekendgemaakt en zal dan verwerkt worden in de op te stellen begroting 2015 van de 
gemeente Weert. 
 
Samenvatting 2014 
In totaal ontvangt de gemeente Weert op basis van de decembercirculaire 2013 voor het jaar 2014 
een hogere algemene uitkering van € 364.478,--. Dit bedrag is budgettair neutraal en wordt via 
een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2014.  
 
 
Decentralisaties 
Sociaal domein 
In 2015 komt er een deelfonds sociaal domein, naast de algemene uitkering. 
Het sociaal deelfonds komen de drie integratie-uitkeringen voor de taakvelden WMO, jeugdzorg en 
Participatiewet. 
Het Rijk stelt bestedingsvoorwaarden aan het deelfonds sociaal domein. Deze 
bestedingsvoorwaarden zijn van tijdelijke aard. Zoals het er nu naar uitziet wordt het deelfonds 
sociaal domein na drie jaar overgeheveld naar de algemene uitkering en dus opgenomen in het 
reguliere maatstavenstelsel.  
De belangrijkste voorwaarden zijn: 
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- De middelen worden geoormerkt verstrekt en kunnen alleen vrij worden besteed aan de 
onderscheiden doelen van het sociaal deelfonds. De middelen mogen dus niet besteed worden 
aan bijvoorbeeld onderhoud wegen. 

- Het financieel risico ligt bij de gemeenten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor eventuele 
financiële tekorten in het sociaal domein. 

- Verantwoording van de besteding van de gelden geschiedt horizontaal, ofwel aan de eigen 
gemeenteraad. 

- Wel moet jaarlijks via Informatie voor derden (Iv3) informatie verstrekt worden aan het Rijk. 
Voorts wordt jaarlijks aan het Rijk informatie verstrekt over de aanwezigheid van een 
goedkeurende accountantsverklaring van de accountant op de jaarrekening van de gemeente. 

- Onderbesteding bij een bepaalde gemeente kan aanleiding zijn voor nader onderzoek naar de 
oorzaken daarvan en in het uiterste geval leiden tot opschorting van de uitbetaling uit het 
deelfonds sociaal domein. 

 
Jeugdzorg  
In de meicirculaire 2013 is een indicatie gegeven van het macrobudget voor jeugdzorg en de 
verdeling naar de individuele gemeenten. Deze decembercirculaire geeft een nieuwe indicatie op 
basis van de meest actuele inzichten. De gemeente Weert ontvangt op basis van deze indicatie in 
2015 een bedrag van € 10.747.628,--. De definitieve mededelingen hierover worden in de 
meicirculaire 2014 gedaan. 
 
WMO 
De circulaire meldt dat binnenkort een eerste inzicht zal worden gegeven in het macrobudget WMO 
en de verdeling daarvan per gemeente. In de meicirculaire 2014 zal een meer definitief inzicht 
worden geboden. 
 
Participatiewet  
Het Rijk streeft ernaar om in het voorjaar 2014 een verdeelmodel gereed te hebben, zodat de 
gemeenten in de meicirculaire 22014 hierover nader geïnformeerd kunnen worden. 
 
 

COMMUNICATIE 
 
nvt 
 

EVALUATIE 
 
nvt 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 
 Het advies van de raadscommissie Algemene Zaken is: 

 
  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 

 
agenderen als hamerstuk. 

 
 Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties: 

 
  VVD en CDA zijn blij met de positieve berichten. 
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VOORSTEL COLLEGE 

 
Kennisnemen van de circulaire van 9 december 2013 inzake de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de uitkeringsjaren 2011, 
2013 en 2014. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-000933 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2014; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
Kennis te nemen van de circulaire van 9 december 2013 inzake de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de uitkeringsjaren 2011, 
2013 en 2014. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 februari 2014. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


