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Geachte Raad,
Inleiding/samenvatting
Op 16 december jl. is de decembercirculaire 2019 van het Gemeentefonds gepubliceerd.
Van de circulaire gaat over de jaren tot en met 2019 een bruto voordeel uit van in totaal
€ 260.000. In de jaarrekening over 2019 zal worden voorgesteld deze uitkomst te verwerken onder
andere door middel van een toevoeging van klimaatmiddelen aan een hiervoor in het leven te
roepen bestemmingsreserve.
De met ingang van 2020 optredende structurele effecten zijn van dusdanig geringe omvang dat
deze betrokken zullen worden bij de verwerking van de meicirculaire van 2020.
Gevolgen decembercirculaire 2019
bedragen * € 1.000, + = voordeel, - = nadeel

Stand septembercirculaire 2019
1 Uitkeringsfactor

2019
2020
2021
2022
2023
27.601 29.074 29.402 29.622 29.949
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2 Ontwikkeling uitkeringsbasis & hoeveelheidsverschillen
Ontwikkeling uitkeringsbasis in decembercirculaire 2019
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Integratie-, decentralisatie- en suppletie-uitkeringen
Klimaatmiddelen Transitievisie warmte (DU)
Klimaatmiddelen wijkaanpak (DU)
Klimaatmiddelen energieloketten (DU)
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein
Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)
Bruto nadeel (-)/ voordeel (+)

276
202
10
25
31
8
252

16

16

16

16

8
8
3

8
8
0

8
8
1

8
8
1

3
3
3
4

Stand decembercirculaire 2019

27.853 29.077 29.402 29.624 29.950

Ontwikkelingen uitkeringsfactor
Ad 1. De uitkeringsfactor: uitkering verdeelreserve
Omdat de onder 4 te noemen effecten van de tussentijdse actualisatie van de maatstaven voor de
suppletie-uitkering Integratie sociaal domein voor veel gemeenten (maar niet voor Wassenaar)
nogal nadelige gevolgen laten zien, hebben de fondsbeheerders besloten de verdeelreserve over
2019 uit te keren.

Ten opzichte van de septembercirculaire stijgen de zgn. accresrelevante (rijks)uitgaven in de
Najaarsnota van het Rijk met € 350 mln. Dit zou betekenen dat het accres van het gemeentefonds
mee zou stijgen ware het niet dat de decembercirculaire hiervoor geen bijstellingsmoment is en
gewacht moet worden tot de meicirculaire 2020 waarin het accres over 2019 definitief afgerekend
wordt. Mede op basis van de ontwikkelingen uit de Najaarsnota wordt verwacht dat de definitieve
afrekening (licht) positief zal zijn.
Ontwikkeling uitkeringsbasis & hoeveelheidsverschillen
Ad 2 . Landelijke uitkeringsbasis en hoeveelheidsverschillen
Met name de actualisering van de landelijke aantallen van de beide maatstaven voor
medicijngebruik zorgt in 2019 voor een groot nadeel doordat deze toename gecompenseerd wordt
door een daling van de uitkeringsfactor. Tegenover dit landelijke effect staat de verandering van de
gemeentelijke aantallen van beide maatstaven, die het eerste effect weer doen afnemen. Deze
compensatie is niet volledig.
Overigens is dit effect structureel maar ook deze doorwerking in 2020 en latere jaren zal in de
meicirculaire verder worden uitgewerkt.
Integratie-, decentralisatie- en suppletie-uitkeringen
Ad 3.Decentralisatie-uitkeringen Klimaatmiddelen
Voor de jaren 2019 tot en met 2021 is in het Klimaatakkoord van juni 2019 afgesproken dat de
gemeenten € 150 mln. ontvangen. Hierbij ligt de nadruk op ondersteuning bij het realiseren van
Regionale Energie Strategieën en Transitievisies Warmte. Voor de regionale energiestrategieën
waren al eerder middelen beschikbaar gesteld. Nu wordt € 237.000 ontvangen voor de uiterlijk in
2021 op te stellen transitievisies warmte, de opstelling van uitvoeringsplannen op wijkniveau en
het informeren van burgers via energieloketten. In de jaarrekening zal worden voorgesteld deze
middelen bij de bestemming van het rekeningresultaat toe te voegen aan een hiervoor in te stellen
bestemmingsreserve.
Ad 4. Suppletie-uitkering Integratie sociaal domein
Bestuurlijk is afgesproken dat de overheveling van de integratie-uitkering Sociaal Domein naar de
algemene uitkering geen herverdeeleffect zou mogen hebben. De gevolgen van het gebruik van
actuelere aantallen voor maatstaven en definitie-aanpassing van de maatstaf jongeren (van jonger
dan 20 naar jonger dan 18 jaar) worden via de suppletie-uitkering Integratie sociaal domein
ongedaan gemaakt. Een eerste raming hiervoor is in de meicirculaire 2018 gemaakt, maar pas bij
definitief worden van de maatstafaantallen voor 2019 zou een éénmalige nacalculatie kunnen
plaatsvinden. Hoewel nog niet alle aantallen definitief bekend zijn, zijn de budgettaire effecten al
dusdanig dat tussentijds wordt bijgesteld. Hoewel dit niet voor Wassenaar geldt kent het gros van
de gemeenten hierin een nadeel waardoor de fondsbeheerders hebben besloten de onder 1
genoemde verdeelreserve via de uitkeringsfactor te laten vrijvallen.
Compensaties
Het in de eerste tabel berekende bruto effect van de circulaire dient gecorrigeerd te worden voor
verschillende beschikbaar te stellen of te korten budgetten. Zoals hierboven uiteengezet betreft het
in deze circulaire alleen de klimaatmiddelen voor de jaren 2019 tot en met 2021.
bedragen * € 1.000, + = voordeel, - = nadeel
Bruto nadeel (-)/ voordeel (+)
Compensaties in budgetten
3 Klimaatmiddelen Transitievisie warmte (DU)
3 Klimaatmiddelen wijkaanpak (DU)
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3 Klimaatmiddelen energieloketten (DU)
Totaal compensatie
Netto nadeel (-)/ voordeel (+)

2019

-25
-237
15

Meerjarenperspectief
bedragen * € 1.000, + = voordeel, - = nadeel
Meerjarenperspectief
Netto nadeel (-)/ voordeel (+) decembercirculaire
Saldi gewijzigde begroting
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De directe gevolgen van de decembercirculaire zijn voor het meerjarenperspectief vooralsnog
verwaarloosbaar. Weliswaar wordt in de circulaire een aantal zaken genoemd maar bij het
uitblijven van concrete cijfers zullen die dus pas bij nadere onderbouwing in de meicirculaire
verwerkt kunnen worden. Een meicirculaire die naar verwachting in het teken zal staan van de
herziening van de verdelingssystematiek. Hierover bent u eerder geïnformeerd met informatiebrief
104 van 2019.
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