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Op 3r mei is de meicirculaire zorT bekend geworden. Dit heeft effect op de hoogte van de
Algemene uitkering. Het totaal effect ziet er positief uit. Nadere lezing laat op dit moment zien
dat dit effect vooral veroorzaakt wordt door een toename van de Integratie Uitkeringen voor de
decentralisaties Sociaal Domein.
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Mutaties in integratie-, decentralisatie- en
supplelie uitkeringen
Sociaal Domein
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Het accres zotT is hoger ten opzichte van de septembercirculaire zot6. Dit is vooral het effect
van hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting alsmede een compensatie voor
gestegen pensioenpremies ABP.
De meerjarentermijn is nog positiever ten opzichte van de septembercirculaire zo16. Alle
bedragen hebben een structureel karakter en cumuleren dus.

Sociaql domein
Het kabinet heeft besloten de voorgenomen overheveling per zorS van de integratie-uitkering
Sociaal domein naar de algemene uitkering uit te stellen. Het kabinet heeft ingestemd met het
verzoek van de VNG om eerst afspraken te maken over de structurele indexering van de
betreffende budgetten. Besluitvorming daarover is aan een nieuw kabinet, zodat overheveling
naar verwachting niet eerder dan met ingang van 2019 kan plaatsvinden.
G eu o I g en
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Het gevolg van de meicirculaire 2ot7 is positief . Daartegenover staat dat de oorzaak van een
deel van de verhogingen van de algemene uitkering ook tot een kostenverhoging kunnen leiden.
Dit is afhankelijk van de keuzes die uw raad hier te zijner tijd over maakt.

Verw erking meicir culqir e 2 o 1 7
In de aanloop naar de begroting zorS-zozr betrekken wij de verwerking van de meicirculaire
bij het onderzoek naar de ontwikkeling van de schuldpositie en het opvangen van het
wegvallen van de precario-inkomsten.
Daarbij streven wij naar groei van structurele dekking binnen de begroting om daarmee de
structurele exploitatieruimte op een voldoende niveau te krijgen en te houden.
De financiële effecten voor dit jaar verwerken wij in de voortgangsrapportage 2or7.
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