
16R.00386 

C gemeente ( hukwater 

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 
16R. 00386 

Van college van burgemeester en wethouders30 juni 2016 

Datum 5 juli 2016 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M. de Regt 

Portefeuille(s) : Financiën 

Contactpersoon : D. van Strijen 

Tel.nr. : 8371 

E-mailadres : dekker.h@woerden.nl 

Onderwerp: 

Uitkomsten van de meicirculaire Gemeentefonds, Begroting 2017 en Meerjarenperspectief 2018-2020 

Kennisnemen van: 

De raadsinformatiebrief over de algemene uitkering gemeentefonds voor de begroting 2017 en de 
meerjarenraming 2018 t/m 2020 alsmede de huidige stand van zaken met betrekking tot de opstelling van 
de begroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020. 

Inleiding: 

Begin juni is de meicirculaire 2016 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. 

De algemene uitkering is de grootste inkomstenbron voor de gemeente. De uitkomsten van de 
berekeningen zijn van belang voor het lopende jaar en voor de komende begrotingsjaren. 

Inmiddels zijn de berekeningen van de algemene uitkering gemaakt. In deze notitie geven wij de financiële 
gevolgen voor de gemeente Oudewater voor de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020. 

In de raadsvergadering van 30 juni 2016 heeft u de kaderbrief begroting 2017 besproken. In aanvulling 
hierop delen wij u het volgende mee. 

De begroting 2017 is gebaseerd op bestaand beleid. Er zijn enkele nieuwe zaken/uitbreiding bestaande 
zaken, in de begroting 2017 opgenomen, namelijk: 



Portefeuillehouder P. Verhoeve, cameratoezicht tijdens Heksenfestijn en extra inzet Boa's in het kader van 
het terugdringen van alcohol- en drugsverbruik ê 10.000, extra voorlichting in de IJsselbode C 5.000, 
begrazing Park Ruyghe Wey, Tiendweg Hoenkoop, Spaghettilandje en Broeckerpark door schapen 
C 12.000 en verlaging van het bruggeld C 15.000. 

Portefeuillehouder A. de Regt, subsidie jongerenwerker C 30.000, aanvulling op de reguliere bijdrage 
Leerplicht voor uitvoering van curatieve- en preventieve taken 6 5.300 en het project JOWC 8.200. De 
hiermee verband houdende bedragen worden ten laste gebracht van de integratie-uitkering Sociaal Domein 
en hebben derhalve geen invloed op het resultaat van de begroting aangezien dit een budgettair neutrale 
situatie inhoudt. 

Portefeuillehouder Vermeij, herstel kade en wegdek Linschoterzandweg. Er is rekening gehouden met de 
kapitaallast van een investering van 7,5 miljoen. Aan meerdere varianten wordt gewerkt. Daarnaast zijn de 
kapitaallasten opgenomen voor investeringen bij de inzameling van het afval om vorm en inhoud te geven 
aan de motie die door uw raad is aangenomen op 18 juni 2015 bij de behandeling van de begroting van de 
AVU en de tussen de VNG en het Rijk uitgesproken ambitie om de afvalstroom te reduceren tot 100 kg per 
inwoner door onder andere lb0fa van de afvalstoffen (plastic, metaal en drankkartons) gescheiden aan te 
bieden. Dit leidt niet tot verhoging van de afvalstoffenheffing. 

Kernboodschap: 

De algemene uitkering valt voor de jaren 2017 en 2018 hoger uit dan waarmee in de meerjarenraming 
2017-2019 rekening was gehouden. 

De integratie-uitkering WMO valt eveneens hoger uit dan waarmee in de meerjarenraming 2017-2019 
rekening is gehouden. 

De integratie-uitkering sociaal domein valt lager uit dan waarmee in de meerjarenraming 2017-2019 
rekening is gehouden. 

Een nadere specificatie wordt in de bijlage Uitkomsten meicirculaire 2016 weergegeven. 

Vervolg: 

De berekeningen voor de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 worden verwerkt in de 
begroting 2017 en de daarbij behorende meerjarenraming 2018-2020. 

Voorlopige stand van zaken begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020: 

Rekening houdend met de uitkomsten van de meicirculaire 2016, het nieuw beleid en het bestaand beleid 
zijn de voorlopige saldi voor de begroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020 de volgende: 
2017 tekort š 55.209 
2018 tekort C 196.529 
2019 tekort C 214.028 
2020 tekort C 153.074 

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat bij de hierboven vermelde tekorten rekening gehouden is met het 
nieuw beleid en aanscherping van bestaand zoals is aangegeven bij de portefeuillehouders. In het traject 
om te komen tot een sluitende begroting en meerjarenperspectief worden ook deze zaken betrokken bij het 
sluitingsproces. 

In de begroting 2017 zijn tevens de gevolgen van de begrotingswijzigingen van dit jaar verwerkt, zoals het 
extra krediet voor de renovatie van de brandweerkazerne, alsmede de exploitatie van De Klepper 
( i 71.810). Ook de hogere afschrijvingslast 160.000) voor het herstel van de Linschoterzandweg is 
verwerkt in de hierboven vermelde saldi. 
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Onlangs zijn opdrachten verstrekt voor de actualisering van het Baggerplan, Wegbeheerplan en het 
Gemeentelijk waterplan. De verwachting is dat deze ter besluitvorming voorgelegd worden aan de raad in 
de loop van 2017. 

Bij het opstellen van de begroting 2017 is uitgegaan van een rentepercentage van 30Zo voor de berekening 
van de kapitaallasten. Dit was tot en met de begroting 2016 nog 50

żo. Tijdens het ambtelijk overleg met de 
provincie is door hen meegedeeld dat 1,5

0

Xo een reëler percentage is. In het sluitingstraject zullen wij dit 
meenemen. Door de huidige werkwijze in Oudewater heeft de wijziging van het rentepercentage geen 
invloed op het saldo van de begroting. 

De komende maanden wordt er door ons gewerkt aan diverse mogelijkheden om te komen tot een 
sluitende begroting 2017 en het daarbij behorende meerjarenperspectief 2018-2020. Wij gaan er vanuit dat 
dit ook werkelijk gerealiseerd gaat worden. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Oudewater, 

Vervolg: 

Bijlagen: 

Uitkomsten meicirculaire 2016 

Begin juni is de meicirculaire 2016 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. 

In deze notitie geven wij de financiële gevolgen voor de gemeente Oudewater voor de begroting 2017 en de 
meerjarenraming 2018-2020. 

1. Algemene uitkering 2017-2020 

Uitkomsten meicirculaire 2016 -

algemeen 
2017 2018 2019 2020 

Septembercirculaire 2015 7.463.227 7.511.903 7.571.465 7.654.976 
Meicirculaire 2016 7.510.404 7.578.276 7.557.282 7.578.158 
Per saldo (voordeel/voordeel/nadeel/nadeel) 47.177 66.373 14.183 76.818 

De uitkomsten van de meicirculaire 2016 zijn verwerkt in de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-

2020 

2. Integratie-uitkering Sociaal domein 2017-2020 A W B Z A V M O en Jeugí 

Uitkomsten Meicirculaire 2016- Sociaal 
domein 2017 2018 2019 2020 
Septembercirculaire 2015 2.329.998 2.280.480 2.271.695 2.277.234 
Meicirculaire 2016 2.261.186 2.241.679 2.230.997 2.228.359 
Per saldo (nadeel) 68.812 38.801 40.698 48.875 
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Het nadeel wordt verwerkt in de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020. Uitgangspunt is dat 
voordelen en nadelen binnen het Sociaal domein opgevangen worden. 
Dit betekent dat dit budgettair neutraal verloopt. 

3. Integratie-uitkering W M O 2017-2020 

Uitkomsten Meicirculaire 2016 - W M O 
2017 2018 2019 2020 

Septembercirculaire 2015 579.130 579.130 579.130 579.130 
Meicirculaire 2016 606.387 606.387 606.387 611.443 
Per saldo (voordeel) 27.257 27.257 27.257 32.313 

De uitkomsten van de meicirculaire 2016 worden verwerkt in de begroting 2017 en de meerjarenraming 
2018-2020. 

De secretaris De burgemeester 

mr. drs. P. Verhoeve 
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