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Kennisnemen van: 
De raadsinformatiebrief over de ontwikkeling van de algemene uitkering gemeentefonds naar aanleiding 
van de maartcirculaire 2018. 

Inleiding: 
Eind 2017 werd door het Rijk de mogelijkheid opengehouden om in het voorjaar van 2018 een extra 
circulaire uit te brengen. Dit mede in het licht van gemeenteraadsverkiezingen. Op 20 maart 2018 is deze 
extra circulaire ontvangen die 'Maartcirculaire 2018' wordt genoemd. 
In deze maartcirculaire worden de geldstromen vanuit het Rijk naar de gemeenten betreffende de 
algemene uitkering, de integratie-uitkering sociaal domein en de integratie-uitkering WMO geactualiseerd. 
Dit gebeurt als uitvloeisel van het Regeerakkoord en de programmastart van het interbestuurlijk 
programma. 

Kernboodschap: 

Begrotingsjaar 2018 
De maartcirculaire 2018 verschaft voor de algemene uitkering van de gemeente Oudewater voor het jaar 
2018 een structureel voordeel van circa C 158.000 (zie tabel 1 uit de bijlage). 

Begrotingsjaren 2019-2022 
De jaren 2019 t/m 2022 laten ook voordelen zien (zie tabel 2 uit de bijlage). Met deze plussen moet echter 
zeer terughoudend worden omgegaan. De redenen hiervoor zijn: 

« de integratie-uitkeringen in het sociaal domein vervallen en worden overgeheveld naar de 
Pagina 1 van 3 



algemene uitkering; het is een verschuiving van middelen en geen netto-voordeel; 
« van de gemeente wordt verwacht middelen beschikbaar te stellen in het kader van het Inter 

Bestuurlijk Programma (IBP). 

Verdere details van het IBP staan vermeld onder 1.2 van de maartcirculaire. 

Financiën 

Het voordeel ad Ç. 157.932 voor 2018 is een structureel voordeel. Met de voordelen vanaf 2019 moet zeer 
terughoudend worden omgegaan. Het zijn weliswaar voordelen in de algemene uitkering zelf, maar 
hiertegenover staat onder andere dat integratie-uitkeringen in het sociaal domein vervallen (met 
uitzondering van beschermd wonen en voogdij/18+J en worden gemeenten geacht middelen beschikbaar te 
stellen in het kader van het Inter Bestuurlijk Programma (IBP, zie 1.2 van de maartcirculaire).Voor het 
overgrote deel is het dus het overhevelen van integratie-uitkeringen naar de algemene uitkering en geen 
netto voordeel. 

Zoals de maartcirculaire aangeeft (blz. 3) vindt de komende maanden verdere technische uitwerking plaats 
en volgt de precieze uitwerking in de meicirculaire 2018. Dit geeft aan dat wij hiermee nu nog niet kunnen 
rekenen. Met de provincie Utrecht (financieel toezicht) is hierover overleg gepleegd. 

Vervolg: 
De wijziging over 2018 wordt meegenomen in het juni-overleg 2018 (financieel deel) en het actueel 
meerjarenperspectief dat aan de coalitiepartijen zal worden meegegeven. De gevolgen voor de jaren 2019 
tot en met 2022 worden, indien deze tijdig bekend zijn, meegenomen bij het juni-overleg, maar in ieder 
geval bij het opstellen van de programmabegroting 2019 - 2022 tezamen met de uitkomsten van de 
meicirculaire 2018. 

Bijlagen: 
Uitkomsten maartcirculaire 2018 geregistreerd in Corsa onder 18İ.01775 

De wnd. secretaris, De burgemeester, 

ir. W.J. Tempel P. Verhoeve mr. 
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Uitkomsten maartcirculaire 2018 voor de gemeente Oudewater 
 
 
 

Op 20 maart 2018 is de maartcirculaire 2018 ontvangen. In de maartcirculaire worden de 
geldstromen vanuit het Rijk naar de gemeenten betreffende de algemene uitkering, de 
integratie-uitkering sociaal domein en de integratie-uitkering Wmo geactualiseerd. Dit gebeurt 
als uitvloeisel van het Regeerakkoord en de programmastart van het interbestuurlijk 
programma. 
 
In tabel 1 en 2 vindt u de financiële gevolgen voor het lopende boekjaar 2018, de begroting 
2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeente Oudewater. 
 
 
 
 
Tabel 1. Algemene uitkering 2018 

Uitkomsten maartcirculaire 2018 – algemene uitkering   2018 

Begroting 2018 8.386.352 

Maartcirculaire 2018 8.544.284 

Per saldo voordeel 157.932 

 
 
 
Tabel 2 Algemene uitkering 2019 - 2022 

Uitkomsten maartcirculaire 2018 – algemene 
uitkering  

2019 2020 2021 2022 

Meerjarenbegroting 2019-2022 8.477.767 8.524.604 8.523.575 8.523.575 

Maartcirculaire 2018 8.854.864 9.134.316 9.290.261 9.535.617 

Per saldo voordeel 377.097 609.712 766.686 1.012.042 

 
 
 

Het voordeel ad € 157.932 voor 2018 is een structureel voordeel. Met de voordelen vanaf 
2019 moet zeer terughoudend worden omgegaan. Het zijn weliswaar voordelen in de 
algemene uitkering zelf, maar hiertegenover staat onder andere dat integratie-uitkeringen in 
het sociaal domein vervallen (Wmo 2015 met uitzondering van beschermd wonen, Jeugdhulp 
met uitzondering van Voogdij/18+ en participatie, onderdeel re-integratie klassiek) en worden 
gemeenten geacht middelen beschikbaar te stellen in het kader van het Inter Bestuurlijk 
Programma (IBP, zie 1.2 van de maartcirculaire).Voor een heel groot deel is het dus het 
overhevelen van integratie-uitkeringen naar de algemene uitkering en geen netto voordeel.    
 
Zoals de maartcirculaire aangeeft (blz. 3) vindt de komende maanden verdere technische 
uitwerking plaats en volgt de precieze uitwerking in de meicirculaire 2018. Dit geeft aan dat 
wij hiermee nu nog niet kunnen rekenen. Met de provincie Utrecht (financieel toezicht) is 
hierover overleg gepleegd. 
 


