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De raadsinformatiebrief over de ontwikkeling van de algemene uitkering gemeentefonds naar aanleiding 
van de meicirculaire 2018. 

Inleiding: 

Op 31 mei 2018 is de meicirculaire 2018 ontvangen. Deze circulaire is het vervolg op de maartcirculaire 
2018, waarin de gevolgen van het Regeerakkoord, de Startnota en de Programmastart van het 
interbestuurlijk programma (IBP) zijn verwerkt. In de meicirculaire 2018 is het positieve accres van de 
maartcirculaire aanzienlijk naar beneden bijgesteld, oplopend naar beneden tot een bedrag van ê 431 
miljoen in 2022. Daarnaast is in de meicirculaire de overheveling van de integratie-uitkering Sociaal Domein 
verder (technisch uitgewerkt). 

Kernboodschap: 

In de junibrief is naar aanleiding van de maartcirculaire rekening gehouden met een deel van de berekende 
voordelen voor de jaren 2019 tot en met 2022. Als gevolg van de uitkomsten van de meicirculaire is dit een 
goede beslissing geweest. Naar aanleiding van de gehouden discussie over de junibrief is besloten een 
nadere analyse van de uitkomsten van de meicirculaire door een externe partij te laten verrichten. Hieruit is 
naar voren gekomen dat de door de organisatie gemaakte berekeningen juist zijn geweest. Na het 
verschijnen van de meicirculaire is er 1 maatstaf re-integratie toegevoegd aan de algemene uitkering, wat 
toegerekend moet worden aan het onderdeel participatie. 
Het gaat hier om een bedrag van afgerond š 233.000. Dit bedrag moet derhalve 1 op 1 worden 
doorgesluisd naar Ferm Werk, zoals ook geschiedt met de integratie-uitkering Participatie en wordt daarom 
ook toegevoegd aan de integratie-uitkering participatie. Daarnaast is aangegeven dat er bij de 
berekeningen enkele maatstaven wellicht behoedzaam zijn geraamd. Het gaat hier om de maatstaven 
eenouder-huishoudens, minderheden en bedrijfsvestigingen. In de herziene berekening van de 
meicirculaire zijn deze maatstaven hoger geraamd. 
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Financiën: 

In de bijlage bij deze raadsinformatiebrief zijn de herrekeningen van de meicirculaire 2018 voor enkele 
maatstaven verwerkt. 
De verschillen tussen de meicirculaire 2017 en de meicirculaire 2018 geven de volgende voordelen te zien: 
2018 61.469.810 
201963.318.551 
2020 6 4.095.435 
2021 6 4.789.673 
2022 6 5.467.608 

In deze voordelen is alleen gekeken naar de uitkomsten van de beide circulaires. Zoals bekend zijn met 
ingang van 2019 de integratie-uitkeringen WMO, Decentralisatie AWBZ naar WMO en Decentralisatie 
Jeugdzorg geïntegreerd in de algemene uitkering. Van de Decentralisatie Jeugdzorg blijft het onderdeel 
Voogdij/1 Q+ wel een integratie-uitkering. Daarnaast is er een nieuwe decentralisatie-uitkering (DU) 
bijgekomen, namelijk DU Schulden en Armoede. De bedragen voor deze DU moeten in principe ook als 
uitgave geraamd worden. Dit geldt voor de jaren 2018 tot en met 2020. 

Tot slot is er met ingang van 2019 6 143 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering omdat de huidige 
eigenbijdragesystematiek WMO per 1 januari 2019 wordt vervangen door een abonnementstarief van 
6 17,50 per 4 weken voor een huishouden dat gebruik maakt van een WMO voorziening. Dit betekent dat 
de eigen bijdrage die jaarlijks geraamd wordt met ongeveer 6 400.000 verlaagd moet worden. In de bijlage 
van de berekeningen is er vanuit gegaan als ware de integratie-uitkeringen ook in 2019 en volgende jaren 
ook nog aanwezig, teneinde de vergelijking tussen de oude en nieuwe systematiek te kunnen maken.. 

Samenvattend ten opzichte van het coalitieakkoord: 

Verschil tov mei circulaire geraamd in coalitieakkoord verschil 
2018 6 1.469.810 0 0 
2019 6 3.318.551 2.268.914 1.049.637 
2020 6 4.095.435 2.868.914 1.226.521 
2021 6 4.789.673 3.318.914 1.470.759 
2022 6 5.467.608 4.118.914 1.348.694 

Het verschil tussen de meicirculaire en het coalitieakkoord is positief. Daarbij plaatsen wij de volgende 
kanttekeningen: 

1. De loon- en prijsontwikkelingen worden hieruit betaald. 
2. Het abonnementstarief op de eigen bijdrage wordt waarschijnlijk niet volledig gecompenseerd door 

de toevoeging van het Rijk aan de Algemene Uitkering (voor Woerden ca. 6 400.000,-). 

Vervolg: 

De berekende opbrengsten worden opgenomen in de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. 
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Bijlagen: 

Berekening algemene uitkering gemeentefonds meicirculaire 2018 geregistreerd in Corsa onder 1 Si.03054 

wí2 
De secretaris, 

an drs. M.H.J. van beraen MBA V.J 
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Uitkomsten meicirculaire 2018 

Op 31 mei 2018 is de meicirculaire 2018 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. Met ingang van 
2019 worden deze grotendeels geïntegreerd in de algemene uitkering. Dit geschiedt als 
uitvloeisel van het Regeerakkoord en de programmastart van het interbestuurlijk programma. 

In deze notitie geven wij de financiële gevolgen voor de gemeente Woerden voor het lopende 
boekjaar 2018, de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. Ten einde een vergelijk 
te kunnen maken tussen hetgeen geraamd is in de begroting 2018 is er een berekening 
gemaakt alsof de integratie-uitkeringen nog voortbestaan in 2019 en volgende jaren. 

1 .Algemene uitkering 2018 

Uitkomsten meicirculaire 2018 
2018 

Begroting 2018 43.891.827 
Mei circulaire 2018 44.844.766 
Per saldo voordeel 952.939 

2. Algemene uitkering 2019-2022 

Uitkomsten meircirculaire 2018 
2019 2020 2021 2022 

Meerjarenbegroting 2019-2022 44.466.215 44.815.753 44.874.354 44.874.354 
Meicirculaire 2018 46.899.433 47.655.004 48.358.677 48.692.094 
Per saldo voordeel 2.433.218 2.839.251 3.484.323 3.817.740 

3. Integratie-uitkering Sociaal domein 2018 AWBZAVMO en Jeugd 

Uitkomsten meicirculaire 2018 - Sociaal domein 
2018 

Begroting 2018 19.925.113 
Meicirculaire 2018 20.380.927 
Per saldo voordeel 455.814 

4. Integratie-uitkering Sociaal domein 2019-2022 AWBZAVMO en Jeugd 

Uitkomsten meicirculaire 2018- Sociaal 
domein 2019 2020 2021 2022 
Meerjarenbegroting 2019-2022 19.592.501 19.425.431 19.388.166 19.388.166 
Meicirculaire 2018 20.231.943 20.367.654 20.446.919 20.698.890 
Per saldo voordeel 639.442 942.223 1.058.753 1.310.724 



5. Integratie-uitkering WMO 2018 

Uitkomsten meicirculaire 2018 - WMO 
2018 

Begroting 2018 3.037.449 
Meicirculaire 2018 3.098.506 
Per saldo voordeel 61.057 

6. Integratie-uitkering WMO 2019-2022 

Uitkomsten meicirculaire 2018 - WMO 
2019 2020 2021 2022 

Meerjarenbegroting 2019-2022 3.037.449 3.062.900 3.187.737 3.187.737 
Meicirculaire 2018 3.283.340 3.376.861 3.434.334 3.526.881 
Per saldo voordeel 245.891 313.961 246.597 339.144 


