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Uitkering gemeentefonds 2017-2020 en de gevolgen voor het meerjarenperspectief 
2017-2020

Inleiding

Onlangs is de septembercirculaire 2016 verschenen. Met deze nota informeren wij u 
voorafgaande aan de Algemene Beschouwingen over de gevolgen voor de uitkering 
gemeentefonds 2016 en de gevolgen voor het meerjarenperspectief 2017-2020. In 
onderstaand overzicht zijn de gevolgen weergeven voor de jaren 2017 tot en met 
2020.

Begroting (x C 1.000)

2017 2018 2019 2020

Meerjarenperspectief 2017-2020 begroting 2017

Bijstelling gemeentefonds 2017-2020 ahv septembercirculaire 2016

Meerjarenperspectief 2017-2020 na septembercirculaire 2016

446 416 778

328 604 729

774 1.020 1.507

111

110

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel heeft de septembercirculaire een positieve invloed 
op ons meerjarig begrotingssaldo. Desondanks is en blijft voorzichtigheid geboden. Wij 
hebben overwogen de in de begroting 2017-2020 voorgestelde bezuinigingen aan te 
passen, maar daar uiteindelijk niet voor gekozen. Zoals aangegeven in de begroting is 
onze financiële kwetsbaarheid immers nog steeds groot. Daarnaast moet er de 
komende jaren ook rekening mee worden gehouden dat het Rijk negatieve 
bijstellingen in het gemeentefonds doorvoert (trap op, trap af), waarop wij als 
gemeente geen invloed hebben. Het gepresenteerde meerjarenperspectief biedt dus 
geen garantie voor de toekomst.

Kernboodschap

In de gemeentelijke begroting 2017 is de uitkering gemeentefonds berekend aan de 
hand van de meicirculaire 2016. Gegeven de recente ontwikkelingen rondom de 
rijksbegroting 2017 alsmede de septembercirculaire van het gemeentefonds 2016 
worden de inkomsten gemeentefonds voor 2017 tot en met 2020 voordelig beïnvloed. 
De uitkering aan de gemeenten vanuit het gemeentefonds door het Rijk is een 
zogeheten algemene uitkering. Bij de bepaling van de onderbouwing van deze 
algemene uitkering kijkt het Rijk naar ontwikkelingen die voor heel Nederland van 
toepassing zijn. Hierbij ligt geen relatie met Veldhoven-specifieke ontwikkelingen.



De bijstelling voor 2017 tot en met 2020 komt voornamelijk door de doorwerking in 
het accres, 2e fase grootonderhoud subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) en de bijstelling integratie uitkering 
decentralisaties sociaal domein.

Accressen
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door de ontwikkeling van de 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 van het 
gemeentefonds, voorvloeiend uit de trap op trap af methode, wordt het accres 
genoemd.
In de septembercirculaire 2016 is de raming van de accressen bijgesteld op basis van 
de Miljoenennota. Belangrijkste verklaring voor de stijging van het accres zijn de extra 
uitgaven van het rijk aan veiligheid, defensie, zorg, onderwijs en armoede-bestrijding. 
Het meerjarenbeeld van het accres vertoont ook een positieve trend. Dit is het gevolg 
van het verwerken van de laatste inzichten uit de middellange termijn raming van het 
CPB. Voor Veldhoven geeft dit per saldo een voordeel van C 364.000 in 2017 oplopend 
tot C 1.042.000 in 2020.

2e fase grootonderhoud subcluster VHROSV
Op 8 juli 2016 hebben de fondsbeheerders de Tweede Kamer een brief gestuurd over 
de nieuwe verdeling van het subcluster VHROSV. Deze nieuwe verdeling is in de 
septembercirculaire 2016 verwerkt en geeft voor Veldhoven een voordeel van 
C 138.000 in 2017, C 141.000 in 2018, C 117.000 in 2019 en C 145.000 in 2020.

Bijstelling decentralisaties sociaal domein
In het bestuurlijk overleg van 24 augustus jl. zijn de VNG en het ministerie van VWS 
het eens geworden over bijstellingen van de integratie-uitkering Sociaal domein. Voor 
Veldhoven betreft het een neerwaartse bijstelling van C 332.000 in 2017, C 471.000 in 
2018, C 467.000 in 2019 en C 448.000 in 2020. Deze bijstellingen hebben twee 
hoofdoorzaken. Enerzijds zijn meer cliënten vanuit de Wmo overgegaan naar de Wet 
Langdurige Zorg. Anderzijds is gebleken dat een groep cliënten hun eerdere AWBZ 
indicatie voor zorg niet langer verzilverde. Dit effect was groter dan vooraf verwacht. 
In 2015 en 2016 heeft dit geleid tot minder kosten en dus een overschot binnen het 
Sociaal domein, hetgeen nu door het Rijk wordt gecorrigeerd met ingang van 2017.

Overige
In de septembercirculaire 2016 zijn nog mutaties aangepast onder andere voor 
plafond btw compensatiefonds, verlaging integratie uitkering wmo oud en suppletie 
regeling groot onderhoud 2e fase. In 2017 gaat het per saldo om C 171.000 minder 
aflopend naar C 10.000 minder in 2020 voor Veldhoven.

In de onderstaande tabel is de mutatie van de septembercirculaire 2016 weergegeven.

Omschrijving
Bedragen (x C 1.000) - = nadeel

2018 2019 2020

Accresontwikkeling septembercirculaire tov meicirculaire 2016 

2e fase grootonderhoud subcluster VHROSV 
Bijstelling decentralisaties sociaal domein 
Overige

364

138

-332

-171

755 1.016 1.042

141 117 145

-471 -467 -448
-97 -62 -10

Bijstelling gemeentefonds ahv septembercirculaire 2016 328 604 729
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Vervolg

De consequenties van de septembercirculaire 2016 worden in de derde 
kwartaalrapportage 2016 verwerkt.

Communicatie en samenspraak

Niet van toepassing

Bijlagen

Niet van toepassing
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