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De financiële vertaling van de Meicirculaire gemeentefonds 2016 voor de gemeente Woerden voor 2016 en
voor de begrotingsjaren 2017-2020.
Inleiding:
Begin juni is de Meicirculaire gemeentefonds 2016 ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken
In de commissie middelen van 14 juni heeft de wethouder al een eerste inschatting gegeven van de
uitkomsten. In de Meicirculaire worden de geldstromen vanuit het rijk naar de gemeenten betreffende
Algemene uitkering (AU), Integratie-uitkering (IU) sociaal domein en de Integratie-uitkering Wmo
geactualiseerd. De Algemene uitkering is de grootste inkomstenbron van de gemeente. De uitkomsten van
de nieuwe berekeningen van het rijk zijn van belang voor het lopende jaar en voor de komende
begrotingsperiode 2017-2020.
Bijgevoegd is een bijlage met de uitkomsten van de meicirculaire 2016 voor het lopende jaar en voor de
jaren 2017-2020.

Kernboodschap:
De Algemene Uitkering valt in 2016 hoger uit dan begroot. Voor de jaren 2017-2020 valt het hoger uit dan
begroot.
De Integratie-uitkering Sociaal domein voor de jaren 2017-2020valt lager uit dan begroot.
De Integratie-uitkering Wmo valt voor de jaren 2017-2020 hoger uit dan begroot.
Voor meer details zie de bijlage uitkomsten Meicirculaire gemeentefonds 2016

Vervolg:
De uitkomst voor 2016 worden meegenomen in de bestuursrapportage 2016.
De berekeningen voor de periode 2017-2020 worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 20172020.

Bijlagen:
Uitkomsten Meicirculaire gemeentefonds 2016
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Uitkomsten Meicirculaire gemeentefonds 2016
Begin juni is de Meicirculaire 2016 ontvangen. In de Meicirculaire worden de geldstromen
vanuit het Rijk naar de gemeenten betreffende Algemene uitkering, Integratie-uitkering
Sociaal domein en de integratie-uitkering Wmo geactualiseerd. In deze notitie geven wij de
financiële gevolgen voor de gemeente Woerden voor het lopende boekjaar en voor de
meerjarenbegroting 2017-2020.
1. Algemene uitkering 2016
Uitkomsten meicirculaire 2016 –
algemeen
Begroting 2016
Nieuwe berekening Meicirculaire 2016
Af: DU voorschoolse opvang Peuters *
Af: opvang statushouders
Af: gemeld in maart RIB (ov
septembercirculaire)
Per saldo

2016
39.667.421
40.966.811
27.603
300.000
355.000
616.787

Ten opzichte van de laatst afgeven prognose over de Algemene uitkering vertoont de
Meicirculaire een hoger te ontvangen bedrag van € 616.787,-. In dit bedrag zit een bedrag ter
dekking van de kosten referendum Oekraïne. De kosten van dit referendum bedragen
€ 40.000. Hierdoor resulteert een netto voordeel ontstaat van € 576.787. Dit voordeel
wordt meegenomen in de bestuursrapportage 2016.
* Met ingang van 2016 is een nieuwe Decentralisatie-uitkering opgenomen in de algemene
uitkering gemeentefonds, nl. ‘Voorschoolse opvang Peuters’. Met deze Decentralisatieuitkering worden gemeenten in staat gesteld om peuters de mogelijkheid te geven om naar
een voorschoolse voorziening te gaan. Met deze financiële middelen worden gemeenten in
staat gesteld om een aanbod te realiseren voor peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag,
die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaan.
2. Algemene uitkering 2017-2020
Het vermelde bedrag voor statushouders in 2016 werkt structureel door naar 2017 e.v.
Dit betekent dat de bovengemelde voordelen met € 300.000 moet worden verminderd.
VNG en Rijk zijn nog in gesprek over nadere uitwerking van extra middelen voor
statushouders. In de septembercirculaire 2016 volgt meer informatie. Het resterend voordeel
moet voor een belangrijk deel worden ingezet voor het opvangen van de loon- en prijsindex.
Hiervoor is een bedrag van € 450.000 beschikbaar gehouden.
Uiteindelijk resulteert het volgende overzicht algemene uitkering in de jaren 2017-2020:
Uitkomsten Meicirculaire 2016 – algemeen
2017

2018

2019

2020

Begroting 2017-2020

39.379.038 39.337.823 39.659.427 39.659.427

Berekening Meicirculaire 2016

40.236.791 40.771.909 40.922.745 41.305.246

Af: DU voorschoolse opvang Peuters
Af: statushouders
Af: gemeld in maart RIB (ov septembercirculaire)

55.206

82.809

110.412

138.015

300.000

300.000

300.000

300.000

8.000

383.000

336.000

336.000

Voordeel algemene uitkering bruto

494.547

668.277

516.906

871.804

Af: indexering 2017

450.000

450.000

450.000

450.000

44.547

218.277

66.906

421.804

voordeel algemene uitkering netto

3. Sociaal domein 2016-2020 (Jeugd en Wmo nieuw)
Meicirculaire 2016
Begroting 2016 en 2017-2020
Nieuwe berekening Meicirculaire
2016
Per saldo

2016
2017
2018
2019
2020
14.090.550 13.834.303 13.671.782 13.626.141 13.626.141
14.254.774 13.862.818 13.885.280 13.827.555 13.802.839
164.224
28.515
213.498
201.414
176.698

Met ingang van 2016 is het gemeenten niet meer toegestaan om een eigen bijdrage Jeugd te
heffen. De gemeenten zijn hiervoor gecompenseerd via de algemene uitkering. Dit betekent
dat het voordeel op Jeugd/Wmo met een bedrag van € 55.707 negatief moet worden
bijgesteld. Dit betekent dat het jaar 2017 nadelig uit valt.
De nieuwe bedragen worden verwerkt in de begroting 2016-2020.
4. Integratie uitkering WMO 2016-2020
Meicirculaire 2016 – WMO 2007
2016
Begroting 2016 en 2017-2020
Nieuwe berekening Meicirculaire 2016
Per saldo

2.658.478
2.805.121
146.643

2017
2018
2019
2020
2.753.488 2.753.488 2.753.488 2.753.488
2.993.592 2.993.592 2.993.592 3.018.556
240.104
240.104
240.104
265.068

De nieuwe bedragen worden verwerkt in de begroting 2016-2020.
.

