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Aanleiding 

 

In de aanbiedingsbrief bij de begroting 2017 is rekening gehouden de meicirculaire 2016 

van het gemeentefonds. Op 29 september 2016 hebben we van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken de septembercirculaire 2016 ontvangen. Dit is voor ons college 

aanleiding geweest om u met deze brief direct te informeren over de gevolgen hiervan 

voor de begroting 2017 e.v.. 

 

 

 

 

 

 Septembercirculaire 2016 

 

Overzicht ontwikkeling van het gemeentefonds 2016-2020. 

Overzicht 6 

jaar

Algemene uitkering:

meicirculaire 2016 16.514.040€    16.433.501€    16.860.294€    16.931.824€    17.051.826€    
septembercirculaire 2016 16.715.563€    16.731.467€    17.262.298€    17.541.877€    17.727.447€    

201.523€         297.966€         402.004€         610.053€         675.621€         

Sociaal Domein:

meicirculaire 2016 7.323.644€      6.898.487€      6.831.321€      6.770.541€      6.705.907€      
septembercirculaire 2016 7.325.271€      6.695.621€      6.636.456€      6.577.165€      6.520.252€      

1.627€              -202.866€        -194.865€        -193.376€        -185.655€        

Totaal uitkering:

meicirculaire 2016 23.837.684€    23.331.988€    23.691.615€    23.702.365€    23.757.733€    
septembercirculaire 2016 24.040.834€    23.427.088€    23.898.754€    24.119.042€    24.247.699€    

203.150€         95.100€            207.139€         416.677€         489.966€         
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Grafisch ziet dat er als volgt uit: 

Overzicht 7 

        

 
 

We zien het gemeentefonds in de periode 2017-2020 groeien met afgerond € 490.000 

(€ 675.000 voordelig algemene uitkering, € 185.000 nadeel uitkering sociale domein).  

 

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. 

 

Het accres 2016 en 2017 is ten opzichte van de mei-circulaire 2016 voordeliger. Welke 

rijksuitgaven in 2016 toenemen wordt niet toegelicht in de circulaire. De toename van het 
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accres in 2017 is het gevolg van extra uitgaven voor defensie, veiligheid, zorg, onderwijs 

en armoedebestrijding.  

 

De grote afwijking in positieve zin komt echter in de meerjarenraming, vanaf 2018. Dit is 

het gevolg van het verwerken van de middellange termijn raming (MLT) van het Centraal 

PlanBureau. In de mei-circulaire 2016 ging die niet verder dan de huidige kabinetsperiode, 

dus tot en met 2017. Met ingang van deze septembercirculaire gaat dat ook verder voor 

de jaren erna.  

 

Gevolgen voor de begroting 2017 en meerjarenperspectief 

In onderstaand overzicht zijn de gevolgen van het gemeentefonds verwerkt in de 

begrotingsruimte 2017-2020. 

Overzicht 8 
Jaar     

     Begrotingstekort -€ 114.346 
   Begrotingsoverschot 

 
€ 251.946 € 204.288 € 383.459 

stijging algemene uitkering € 297.966 € 402.004 € 610.053 € 675.621 

daling sociale domein -€ 202.866 -€ 194.865 -€ 193.376 -€ 185.655 

Begrotingsresultaat -€ 19.246 € 459.085 € 620.965 € 873.425 

Onttrekking 
    reserve sociaal domein € 202.866 € 194.865 € 193.376 € 185.655 

Begrotingsresultaat per saldo € 183.620 € 653.950 € 814.341 € 1.059.080 

 

           Korting sociale domein neutraal verwerkt 

In het bovenstaand overzicht zijn de baten en lasten van het Sociaal Domein budgettair 

neutraal verwerkt. In 2015 hebben we deze afspraak gemaakt voor de periode 2015-2017. 

Dit is gerealiseerd met de onttrekking uit de reserve sociaal domein.  

 

Bij de kadernota 2018 wordt deze methodiek geëvalueerd en komen we met een voorstel 

over de wijze van verwerken van de budgetten van het sociaal domein binnen onze 

begroting. Dan verwachten we zicht te hebben op de kosten sociaal domein 2016 en een 

deel van 2017. We verwachten u dan een gefundeerd voorstel te kunnen doen over hoe 

we omgaan met het sociale domein binnen onze begroting. In 2017 is sprake van een 

forse korting op de uitkering sociaal domein. 

 

        Onzekerheden/kanttekeningen 

Het college is tevreden met de ontwikkeling van het gemeentefonds in de komende jaren. 

Wij realiseren ons echter wel dat bij de beoordeling van ontwikkeling van het 

begrotingsresultaat tot 2020 er onzekerheden zijn, deze nemen toe naarmate de 

extrapolatie verder weg is in de tijd. 

 

De toename van de begrotingsruimte wordt met name veroorzaakt wordt door de 

ontwikkeling van de rijksuitgaven, hier hebben we als gemeente geen invloed op. 
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Ervaring leert ons dat de fluctuaties groot kunnen zijn. We zijn hier volledig afhankelijk 

van het Rijk. 

 

In de septembercirculaire 2016 is voor het eerst een inschatting gemaakt over de 

ontwikkeling van de rijksuitgaven op middellange termijn. Wij stellen daarom voor om 

voor het financieel beleid ons met name te richten op de jaren 2017 en 2018.  

 

De effecten van de kostenontwikkeling en de kortingen binnen het sociale domein zijn 

nog onvoldoende duidelijk. We verwachten u bij de kadernota 2018 voorstellen te kunnen 

doen over de effecten hiervan voor onze begroting. 

 

1. in te stemmen met de begroting 2017; 

2. de effecten van de septembercirculaire te verwerken in de begroting 2017; 

3. de korting op het sociale domein ad € 202.866 in 2017 ten laste te brengen van de 

reserve sociaal domein; 

4. het begrotingsresultaat 2017 vast te stellen op € 183.620; 

5. de begroting 2017 met een eerste begrotingswijziging dienovereenkomstig aan te 

passen 

6. het meerjarenperspectief 2018-2020 voor kennisgeving aan te nemen; 

7. de (investerings)kredieten in de begroting 2017 ter beschikking te stellen; 

8. de geactualiseerde grondexploitaties van Lijsbeth Tijs, Hofland II, Langereis en 

Buitenplaats vast te stellen. 

 

De Goorn, 4 oktober 2016. 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

  Wij stellen u voor het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: 

 


