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1. Het college neemt kennis van de (financiële) uitkomsten van de 

decembercirculaire 2013 en houdt daarbij voor 2013 rekening met een 

raming van de onderuitputting van de rijksuitgaven voor dat jaar van € 

100 mln.  

2. Het door het Rijk toegezegde extra bedrag voor transitie jeugd ad € 

300.000 in te zetten voor het tekort aan programmabudget in 2014 ad € 

280.000 zodra deze via een volgende circulaire wordt geformaliseerd. 

3. 3 Bij de kadernota 2014 een afweging maken om een buffer voor het 

sociaal domein te in te stellen in de vorm van een reserve. 

Vooruitlopend op de vorming van de reserve de bedragen  aan extra 

gelden van 2013 en 2014, die een relatie hebben met het sociaal 

domein, van in totaal  € 1,1 miljoen, steeds van een expliciete afweging 

te laten vergezellen tussen beleidsdoel en buffervorming sociaal 

domein. 

4. 4.. Te laten onderzoeken in hoeverre de taakstelling dekking 

apparaatskosten van € 375.000 d.m.v. een korting van 5% op de 

ontvangen budgetten voor taakmutaties en decentralisaties realistisch is 

en hierover te besluiten bij de kadernota 2014.      

5. De financiële uitkomst over de jaren 2011, 2012 en 2013 mee te nemen 

in de jaarrekening 2013 en via een voorstel tot bestemming van het 

rekeningsresultaat 2013 de in tabel 2 aangegeven middelen voor 

taakmutaties over te hevelen naar 2014. Met inachtneming van het 

gestelde onder besluitpunt 2 kunnen de beleidsafdelingen ingevolge de 

bestaande procedure een bestedingsvoorstel doen voor die budgetten 

die geen directe relatie hebben met het sociaal domein. Verwerking 

vindt plaats bij de 1
e
 Bestuursrapportage 2014. 

6. De uitkomst voor 2014 en volgende jaren te verwerken in het financieel 

meerjarenbeeld als onderdeel van de Bestuursrapportage 2014 en de 

Kadernota 2014. 

7. De betrokkenen worden geïnformeerd over de uitkomsten van de 

circulaire. 

8. De nota wordt ter informatie aan de commissie Bestuur gezonden.    
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