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Geachte leden van de raad, 

 

Met deze raadsbrief willen wij u informeren over de ontwikkelingen van de algemene uitkering op 

basis van de septembercirculaire 2018. In deze circulaire zijn de consequenties van de 

miljoenennota opgenomen. De accres raming in de miljoennota resulteert met name voor 2018 in 

een nadelig effect. Aanpassing van de financiering van het BTW compensatiefonds leidt structureel 

tot nadelen. Het negatieve effect ad. € 1,3 miljoen voor 2018 is in de najaarsnota 2018 

meegenomen.  

De nadelige structurele effecten worden betrokken bij de actualisatie van het financiële beeld ten 

behoeve van de Voorjaarsnota 2019.  

 

Daarnaast bevat de circulaire informatie over een aantal taakmutaties. Er worden o.a. middelen 

beschikbaar gesteld voor uitvoering van een gedeelte van het rijksvaccinatieprogramma. Andere 

taken worden  gecentraliseerd waarvoor onze algemene uitkering neerwaarts wordt bijgesteld.  

 

Onderstaand gaan we nader in op de doorgevoerde wijzigingen. 
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  Financiële consequenties septembercirculaire 2018 2019 2020 2021 2022 

   (bedragen x € 1.000   

 
      

  Wel van invloed op begrotingsruimte           

- Accressen -675   -65 -130 -65 

- BTW-compensatiefonds -550 -377 -407 -431 -471 

- Overige ontwikkelingen -130 -282 -94 -176 -77 

  Totaal van invloed 
-

1.355 -659 -566 -737 -613 

              

  Niet van invloed begrotingsruimte / taakmutaties           

  (voorlopig op stelpost opnemen )           

- Koplopergemeenten cliëntondersteuning 50         

- Participatiewet (re-integratie) 56 
    

- PGB trekkingsrechten WMO en Jeugd   -175       

- Rijksvaccinatieprogramma   109 109 109 109 

- Diversen 31 5 4 4 4 

  Totaal niet van invloed 137 -61 113 113 113 

 

Wel van invloed op de begrotingsruimte 

Accressen 

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 

ontwikkeling van de totale rijksuitgaven. Volgens het systeem van “samen de trap op en samen de 

trap” af hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het 

gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname wordt het accres genoemd. Op basis van de 

miljoenennota wordt het geraamd accres 2018 ten opzichte van de meicirculaire met € 194 miljoen 

neerwaarts bijgesteld. Dit komt omdat het rijk minder uitgeeft dan geraamd. Voor onze gemeente 

betekent dit een nadeel van circa € 675.000. Daartegenover staat een opwaartse bijstelling van het 

accres 2019 van €187 miljoen. Mede daardoor is er geen effect op het accres voor 2019. Het 

meerjarige effect voor de  jaren 2020 t/m 2022 zijn licht negatief met lagere accressen van 

respectievelijk €65.000, € 130.000 en € 65.000. 

BTW compensatiefonds 

Gemeenten declareren hun BTW op overheidstaken bij het BTW compensatiefonds (BCF). Om te 

voorkomen dat er een open einde regeling ontstaat heeft de rijksoverheid een plafond aangebracht 

in de declaraties. Blijven de gezamenlijke gemeenten onder het plafond dan wordt het verschil aan 

het gemeentefonds toegevoegd, wordt het plafond overschreden dan wordt het verschil uit het 

gemeentefonds genomen. Omdat gemeenten meer BTW zijn gaan declareren dan was voorzien bij 

de meicirculaire wordt voor 2018 een bedrag van € 169 miljoen uit het gemeentefonds genomen. 

Voor onze gemeente een nadeel van circa € 550.000. De verwachting is dat ook meerjarig  
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gemeenten een hoger beroep op het BTW compensatiefonds gaan doen. De nadelige effecten 

hiervan worden geraamd op € 377.000 voor 2019 en op ruim € 400.000 voor de jaren 2020 t/m 

2022.    

Overige ontwikkelingen 

Overige mutaties zijn aanleiding de algemene uitkering neerwaarts bij te stellen. Voor 2018 met 

circa € 130.000 en voor 2019 met circa € 282.000. Het betreft o.a. mutaties in de uitkeringsbasis, 

actualisatie van de maatstaf herindeling en verrekening van de HSSM gemeenten. Voor de jaren 

2020 t/m 2022 bedragen de nadelige financiële consequenties respectievelijk € 94.000, € 176.000 

en € 77.000.   

Niet van invloed op de begrotingsruimte (taakmutaties) 

Koplopergemeenten cliëntondersteuning 

Het kabinet zet extra in op onafhankelijke cliëntondersteuning. Een aantal gemeenten is reeds aan 

de slag gegaan om hun beleid ten aanzien van cliëntondersteuning te versterken. Besloten is dat 

deze 14 gemeenten voor 2018 incidenteel extra middelen ontvangen voor hun lokale aanpak. De 

resultaten en geleerde lessen worden gedeeld met andere gemeenten. Midden-Groningen is een 

van de 14 koploper gemeenten en ontvangt in 2018 een bedrag van € 50.000. 

Integratie uitkeringen Sociaal domein (Participatie) 

Voor 2018 zijn de verdeelmaatstaven geactualiseerd van de integratie uitkeringen Sociaal Domein 

onderdeel participatie. Als gevolg hiervan ontvangen we een hogere vergoeding van circa € 56.000. 

Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten 

Ten aanzien van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de pgb 

trekkingsrechten is voor 2019 overeengekomen om op basis van de conceptbegroting SVB 2019 een 

bedrag van € 35,65 miljoen uit de algemene uitkering te nemen, waarvan € 24,6 miljoen voor WMO 

2015 en € 11 miljoen voor  Jeugdhulp. Voor onze gemeente betekent dit een lagere algemene 

uitkering van € 175.000 (WMO € 124.000 en Jeugd € 51.000). 

Rijksvaccinatieprogramma 

In 2016 is aangekondigd dat het Rijksvaccinatieprogramma wettelijk veranderd wordt in de Wet 

publieke gezondheid (Wpg). Met de wetwijziging wordt een deel van de uitvoering van het 

Rijksvaccinatieprogramma onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten gebracht. Het 

jaar van invoering daarvan is 1 januari 2019. De middelen hiervoor worden structureel 

overgeheveld naar het gemeentefonds. Voor onze gemeente komt een bedrag beschikbaar van 

€109.000.  
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Diversen 

Voor een aantal taken zijn geringe bedragen beschikbaar gesteld of ontvangen we minder uit het 

gemeentefonds. Zo worden o.a. extra middelen beschikbaar gesteld voor toezicht & handhaving 

kinder- en gastouderschap en wordt minder algemene uitkering ontvangen i.v.m. centralisatie van 

taken op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie. 

 

De nadelige financiële consequenties voor 2018 zijn betrokken bij de najaarsnota 2018. De 

financiële consequenties voor 2019 en volgende jaren worden betrokken bij de voorjaarsnota 2019. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 




