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Kennisnemen van: 
 
De raadsinformatiebrief over de ontwikkeling van de algemene uitkering gemeentefonds naar aanleiding 
van de meicirculaire 2019. 

Inleiding: 
 
De gemeente Oudewater ontving de meicirculaire 2019. In deze circulaire geeft het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatie over de gemeentefondsuitkeringen voor het jaar 2019 
en verder. De hoogte van deze uitkering is gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. In 
voorliggende raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de wijzigingen die zich hebben voorgedaan 
ten opzichte van de laatste ontvangen circulaire: de decembercirculaire 2018. 
 

Kernboodschap: 
 
De belangrijkste oorzaak van de stijging van de algemene uitkering in 2019, 2020 en 2021 is de toevoeging 
van € 400 miljoen in 2019 voor Jeugdhulp en in 2020 en 2021 van jaarlijks € 300 miljoen voor Jeugdhulp. 
Met ingang van 2022 komt deze toevoeging weer te vervallen. Ook worden er bedragen toegevoegd voor 
loon- en prijsbijstelling voor WMO 2015, WMO huishoudelijke verzorging en Jeugd. Daarnaast wordt er met 
ingang van 2020 € 20 miljoen toegevoegd voor de invoering van de Wet verplichte ggz. Naast deze 
positieve oorzaken zijn er ook negatieve oorzaken, er vindt namelijk ook een korting plaats op de algemene 
uitkering, namelijk de afrekening van het accres 2018 en een lager accres 2019 ten opzichte van de 
septembercirculaire 2018. 
 
De toevoeging van de bedragen voor Jeugdhulp in 2019 tot en met 2021 betekent voor Oudewater 2019 
een bedrag van € 140.000, in 2020 € 106.000 en in 2021 € 107.000. Onder ‘’Financiën’’ wordt 
aangegeven dat in het voordeel over 2019 ook enkele decentralisatie uitkeringen zijn opgenomen. Voor 
deze uitkeringen dienen ook uitgaven geraamd te worden tot een zelfde bedrag.   
 
Voor areaaluitbreiding (onderdeel fysieke omgeving) wordt geen bedrag gereserveerd, omdat er geen 
uitbreidingslocaties voorzien zijn waardoor het onderhoud aan de openbare ruimte toe zou nemen.  
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Dit netto effect is nog zonder prijs- en loonindex. Momenteel wordt de begroting 2020-2023 opgesteld en 
hierbij zal aan de uitgavenkant rekening gehouden worden met deze indexen.  
Hieronder wordt - indien relevant – een korte toelichting gegeven op bovenstaande punten. In tabel 1 staat 
de meer gedetailleerde cijfermatige onderbouwing vermeld.  
 
Integratie-, decentralisatie- en suppletie-uitkeringen (IU/DU/SU) 
De gemeente Oudewater ontvangt enkele ‘gelabelde’ integratie- en decentralisatie-uitkeringen. In de 
meicirculaire 2019 vindt er aanpassing plaats ten opzichte van de decembercirculaire 2018. De 
belangrijkste posten zijn: 
 

 Maatschappelijke begeleiding (€ 26.000 incidenteel 2019) 
            Deze DU ontvangt de gemeente voor de kosten in verband met begeleiding van   
            inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden.  

 Verhoging taalniveau statushouders (€ 12.000 voor 2019 en 2020)  
            In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken   
            gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet 
            inburgering inburgeren. Met deze extra middelen wordt tevens beoogd dat gemeente zich   
            oriënteren op de regierol inburgering, zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt  
            bevorderd. Deze DU wordt zowel in 2019 als in 2020 uitgekeerd.  

 Vanaf 2020 worden extra middelen verstrekt voor de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg 
(WvGGZ) en armoedebestrijding kinderen.  

 De suppletie-uitkering bommenregeling (€ 24.000) zal in 2019 worden ontvangen. Hiertegenover 
zijn lasten geraamd. 

 
De decentralisaties (3 D’s) in het sociaal domein 
Vanaf 1 januari 2019 zijn de drie grote decentralisaties (Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet) 
overgegaan naar de Algemene Uitkering. Enkele elementen zijn als decentralisatie-uitkering blijven 
bestaan, waaronder Voogdij/18+ en enkele onderdelen van participatie. Hiervoor worden structureel meer 
middelen ontvangen. Hiertegenover worden in de begroting dezelfde lasten geraamd.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Vervolg: 
De verrekening over 2019 wordt meegenomen in de Najaarsrapportage 2019. Ook worden de 
decentralisatie uitkeringen 2019 dan verwerkt. De berekeningen over 2020 tot en met 2023 worden 
verwerkt in de begroting 2020-2023.  
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 
 

  
 

 

Bijlage 1 – specificatie berekeningen 

 

 



 

 

De uitkeringsfactor 
De onderuitputting van het Rijk is verder opgelopen in de miljoenennota 2019 (er wordt door het Rijk minder 
uitgegeven dan eerder geraamd). Hierdoor komt het accres (aangroei) in de meicirculaire 2019 lager uit dan 
oorspronkelijk was geraamd. Daarnaast laat de nominale ontwikkeling vanaf 2020 een positieve ontwikkeling 
zien. De gemeente ontvangt als het ware het stukje inflatie van het Rijk terug.  
 
Ontwikkeling uitkeringsbasis 
Dit betreft met name een aantal hoeveelheidsverschillen. 
 
Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten (€ 77.000 structureel) 
Dit is een verhoging van de raadsledenvergoeding, deze is aan de uitgavenkant in de Voorjaarsrapportage al 
bijgeraamd.  
 
WOZ      
Dit betreffen financieel-technische aanpassingen in de WOZ waarden en de rekentarieven 2019. 

  

 

 


