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Geachte raad,
mededeling

In september is de septembercirculaire zorT bekend geworden. Dit heeft effect op de hoogte van
de algemene uitkering. Het totaal effect ziet er wisselend positief en negatief uit.
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Algemeen
Overige mutaties
Mutaties ¡n integratie-, decentralisatie- en
supplet¡euitkeringen
Sociaal domein
Algemene uitkering nä Septembercircula¡re
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Accressen

Het accres zotT is nadeliger ten opzichte van de meicirculaire 2oL7. Er zijn
uitvoeringsmeevallers op de begroting van SZW. Daarnaast is afgesproken om enkele grote
infrastructurele werken vertraagd uit te voeren. Vanwege het principe'samen trap op en samen
trap af is het gemeentefonds hierdoor verlaagd. De daling in uitkeringsjaar zorT werkt in het
systeem van het gemeentefonds structureel door.
Voor hetjaar eorS meldt de circulaire extra uitgaven voor salarissen voor leerkrachten in het
primair onderwijs, Belastingdienst, Voedsel en Warenautoriteit alsmede veiligheid. Dit werkt
structureel positief door in de uitkering.
Wat betreft het totale gemeentefonds is de meerjarenraming voor zorg negatief ten opzichte van
de meicirculairezorT. De jaren zozotf mzozzzijn alle positief met kleine plusjes.

Ontwikkeling uitkering sb a sis
Bij het begrip ontwikkeling van de uitkeringsbasis praten we over de mutaties van de landelijke
aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, woz-waarden enzovoort.
In de veronderstelling dat het te verdelen bedrag niet toeneemt als de hoeveelheid stijgt, dan zal
per maatstaf het bedrag evenredig moeten dalen. Dat is een ingewikkelde methode en daarom
heeft het rijk gekozen voor een eenvoudiger oplossing, in casu, de daling van de
uitkeringsfactor.
Het rijk heeft een onjuiste interpretatie gemaakt van de definitie voor bijstandsontvangers en
daardoor heeft hij het totaal aantal bijstandsontvangers naar boven moeten bijstellen. Het
gevolg is een verlaging van de uitkeringsfactor. In combinatie met verlaging van de WOZwaarden (totaal over Nederland) wordt de uitkeringsfactor per saldo met 1 punt verlaagd. Dit

resulteert in een structurele afname van het algemene deel oplopend tot bijna € r4o.ooo
(nadeel) inzozz.
Ouerige mutaties
Bij onze berekening van de verdeelmaatstaf voor minderheden was voor de jaren 2o2t en 2C.22
een te laag aantal minderheden opgenomen, tot en met 2o2o was dit wel het juiste aantal. Dit
hebben we gecorrigeerd. Het resultaat hiervan is een positief effect van ruim € 36o.ooo
(voordeel) voor 2021 en 2022.

Mutaties in integratie-, decentralisatie- en suppletíe-uitkering en
- Gemeenten krijgen gecompenseerd voor de uitvoering van Wet Innovatie en Kwaliteit
Kinderopvang. Voor ons betekent dat structureel ca. € 3oo (voordeel) extra.
- Voor de verhoogde asielinstroom ontvangen wij de werkelijke instroom van
vergunninghouders gecompenseerd over de maanden mei tot en met augustus zor7. Dit
betekent een incidentele extra inkomst van ruim € 53.ooo (voordeel).
Sociaal domein
Vanaf zorS neemt het ministerie van VWS de financiering van de kindertelefoon,
vertrouwenswerk jeugd, de anonieme hulplijn en de doventolkvoorziening, van gemeenten
over. Deze gemeentelijke taken werden tot en met 2017 direct gefinancierd vanuit uit het
gemeentefonds. Dit leidt tot een structurele neerwaartse bijstelling van de integratieuitkering Sociaal domein.
- Voor zorS wordt een deel van de middelen van de regeling zorginfrastructuur via de
integratie-uitkering Sociaal domein structureel beschikbaar gesteld aan gemeenten om aan
de waag naar afbouw dan wel (een vorm van) continuering van bestaande projecten te
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kunnen voldoen.
De uitvoeringskosten van de trekkingsrechten bij het persoonsgebonden budget (pgb) die
door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vallen hoger uit. Om de SVT te compenseren wordt
de integratie-uitkering Sociaal domein structureel verlaagd.
Per saldo betekent dit voor Oegstgeest dat we voor de decentralisatie-uitkeringen voor het
sociaal domein vanaf zorS structureel rond de C 6o.ooo (nadeel) minder ontvangen.
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olg en financiëIe situatie
Het gevolg van de septembercirculaire zotT is positief en negatief. Daartegenover staat dat de
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oorzaak van een deel van de verhogingen en verlagingen van de algemene uitkering ook tot een
kostenverhoging of kostenverlaging kunnen leiden. In Oegstgeest verwerken wij de algemene
uitkering apart van de beleidswijzigingen. Budget aanpassingen naar aanleiding van het
rijksbeleid worden apart aan u voorgelegd bij de perspectiefnota 2cl9 - zozz zodat een
integrale afweging gemaakt kan worden over de besteding van de algemene middelen.

Verwerking septembercirculaire zotT

bij de decemberwijziging zot7. De financiële
mei zor8. Bij het opstellen
jaar
in
begrotingswijziging
wij
een
verwerken
effecten voor volgend
zorT
gevolgen
septembercirculaire
van de
van de perspectiefnota 2o19-2ozz verwerken wij
over de betreffende jaren.
De financiële gevolgen voor 2ot7 nemen we mee

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest
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