Informatie meicirculaire 2017
Op 31 mei is de meicirculaire door het Rijk uitgebracht. Een belangrijk moment voor
gemeenten, er wordt immer inzicht gegeven in de verwachte rijksuitgaven en daaraan
gekoppeld de uitkering uit het gemeentefonds die de gemeente tegemoet kunnen zien voor
de komende jaren. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de meicirculaire 2017 -als gevolg
van het feit dat er nog geen nieuw kabinet is- een zogenaamde. beleidsarme circulaire.
Wat overblijft is een circulaire waarin met name mutaties als gevolg van herberekeningen
van de rijksuitgaven van de afgelopen periode en de loon- en prijsstijgingen worden
genoemd.
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van “trap op trap af” hebben
wijziging in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Deze
invloed op de omvang van het gemeentefonds wordt het accres genoemd.
Bij de berekening is rekening gehouden met de decentralisatie uitkeringen / taakmutaties en
de indexering voor prijs en loonontwikkeling.
Hieronder geven wij de financiële gevolgen van deze circulaire weer. De gevolgen voor 2017
worden in de bestuursrapportage verwerkt, de gevolgen voor 2018-2021 worden bij het
opstellen van de begroting 2018-2021 verwerkt.
1.Algemene uitkering 2017
Uitkomsten meicirculaire 2017

2017

Rib Septembercirculaire 2016

40.763.579

Meicirculaire 2017

41.349.938

Af: DU Armoedebestrijding kinderen
Af: DU Verhoogde asielinstroom partieel effect

-176.185
-74.326

Af: DU Verhoogde asielinstroom participatie en integratie

-133.895

Per saldo voordeel

201.953

1

2. Algemene uitkering 2018-2021

Uitkomsten meicirculaire 2017

2018

2019

2020

2021

Rib Septembercirculaire 2016

42.007.818 42.503.673

42.936.123

42.936.123

Meicirculaire 2017

43.607.499 44.106.821

44.382.218

44.369.299

Af: DU Armoedebestrijding kinderen

-167.844

-167.844

-167.844

-167.844

Af: Bijdrage VNG

-126.000

-126.000

-126.000

-126.000

Af: t.b.v. loon- en prijsstijgingen

-750.000

-750.000

-750.000

-750.000

Per saldo voordeel

555.837

559.304

402.251

389.332

De bijdrage aan de VNG betreft onder meer de vergoeding voor uitvoering van Digitale
agenda, Digitaal Klantdossier, Taxatiewijzer Onroerende Zaken, Burgerzaken modules en
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten.
Onderstaande tabellen 3 tot en met 6 betreffen integratie uitkeringen in het kader van het
sociaal domein.
3. Integratie-uitkering Sociaal domein 2017 AWBZ/WMO en Jeugd
Uitkomsten meicirculaire 2017 - Sociaal domein

2017

Nadeel Mei circulaire tov begroting 2017

-

102.896

4. Integratie-uitkering Sociaal domein 2018-2021 AWBZ/WMO en Jeugd
Uitkomsten Meicirculaire 2017Sociaal domein

2018

2019

2020

2021

+ 290.206

+ 291.717

+ 409.004

+ 409.004

Voordeel Mei circulaire tov begroting
2017-2020

2

5. Integratie-uitkering WMO 2017

Uitkomsten meicirculaire 2017 - WMO

2017

Voordeel Mei circulaire tov begroting 2017

+ 11.291

6. Integratie-uitkering WMO 2018-2021
Uitkomsten Meicirculaire 2017 WMO

2018

2019

2020

2021

+ 43.857

+ 43.857

+ 44.344

+ 44.344

Voordeel Mei circulaire tov
begroting 2017-2020

Datum

22 juni 2017
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