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De uitkering uit het gemeentefonds is een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente. Via de
circulaires van het rijk worden gemeente geïnformeerd over ontwikkelingen in het gemeentefonds. De
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Onderwerp: Septembercirculaire 2010 algemene uitkering gemeentefonds
Reg. Nummer: 2010/357779

1. Inleiding
De uitkering uit het gemeentefonds is een belangrijke bron van inkomsten voor de
gemeente. Via de circulaires van het rijk worden gemeente geïnformeerd over
ontwikkelingen in het gemeentefonds. De belangrijkste ontwikkelingen voor
Haarlem worden samengevat in deze informatienota.

2. Kernboodschap
De onlangs uitgebrachte septembercirculaire over de algemene uitkering uit het
Gemeentefonds is - in afwachting van het op te stellen regeerakkoord -
noodgedwongen beleidsarm. Dat betekent dat de circulaire in feite alleen informatie
bevat over een aantal wijzigingen in decentralisatie-uitkeringen voor 2010 (o.a.
voor jeugdwerkloosheid, inburgering en 40+ wijken). Daarnaast vinden correcties
plaats voor de jaren 2008 t/m 2010 op grond van de ontwikkeling van diverse
landelijke verdeelmaatstaven. De circulaire bevat voor de jaren 2012 en volgende
geen nadere berichten over de ontwikkeling van de algemene uitkering. Over de
mogelijke effecten van het Regeerakkoord bent u via een afzonderlijke brief
geïnformeerd.

3. Consequenties
Navolgend zijn de belangrijkste punten uit de septembercirculaire op een rij gezet.

1. Nadelen als gevolg van landelijke ontwikkelingen
De sterkere groei van diverse landelijke verdeelmaatstaven van het
Gemeentefonds in de afgelopen jaren, zoals aantallen huishoudens met een
laag inkomen, heeft er toe geleid dat er per saldo minder geld wordt verdeeld
via de zogenoemde uitkeringsfactor. Voor Haarlem leidt dit tot een nadeel van
€ 320.000 in 2008, € 430.000 in 2009 en € 220.000 in 2010. Deze nadelen
zullen worden meegenomen in de 2e bestuursrapportage 2010. In deze
bestuursrapportage worden tevens de effecten van de juni-circulaire 2010
verwerkt. Hierover bent u reeds per brief geïnformeerd (CS/2010/169479).

2. Wijzigingen decentralisatie uitkeringen
De circulaire bevat vooral informatie over een aantal wijzigingen in
decentralisatie-uitkeringen. Deze regelingen, die in aantal nog steeds
toenemen, zijn voor het overgrote deel ook op Haarlem van toepassing.
Afgezien van de toevoegingen is er ook sprake van wijzigingen in bestaande
decentralisatie uitkeringen. In onderstaande tabel zijn belangrijkste wijzigingen
bij dit onderdeel weergegeven.

Bedragen x € 1.000
Decentralisatie uitkeringen 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vrouwenopvang 62 v - - - - -
Jeugdwerkloosheid 497 v - - - - -
Knelpunten inburgering 681 v - - - - -
Budget 40+ wijken 1.333 v
Maatschappelijke opvang en
OGGz

- - - 189 n - 189 n - 189 n - 189 n

WMO - 264 n 575 v 575 v 575 v 575 v 575 v
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Voor vrouwenopvang ontvangt de gemeente in 2010 een eenmalige bijdrage
in het kader van Beschermd en Weerbaar.

Het bedrag dat wordt ontvangen voor jeugdwerkloosheid betreft de verdeling
van de tweede tranche. De verdeling over de gemeenten is in de
septembercirculaire bekend gemaakt.

De toevoeging van het bedrag voor knelpunten inburgering is met name
bedoeld om meer vrijwillige inburgeraars voor het aanbod te interesseren.

Het budget 40+ wijken heeft betrekking op honorering van een eerder door de
gemeente ingediende aanvraag en betreft de tweede tranche van het
beschikbaar gestelde bedrag.

Bij de Wmo is voor 2010 sprake van een vermindering ten opzichte van de
eerdere raming met € 264.000. Dat hangt samen met een actualisatie van de
cijfers van de verdeelmaatstaven. Voor de jaren 2011 en volgende is sprake
van een verbetering van de budgetten ten opzichte van de raming uit de
junicirculaire met € 575.000. Deze verbetering hangt samen met een verhoging
van het landelijke budget op advies van het Sociaal Cultureel Planbureau.
Overigens blijft de eerder aangekondigde landelijke korting op het budget voor
huishoudelijke hulp van € 200 mln ongewijzigd, evenals de voor Haarlem
ongunstig uitgevallen herverdeling van de Wmo gelden. De toevoeging uit de
septembercirculaire betekent dat het eerder berekende nadeel van € 3,2 mln
wordt teruggebracht tot een nadeel van € 2,6 mln.

4. Vervolg
Bovenstaande financiële effecten worden verwerkt in de 2e bestuursrapportage
2010.

5. Bijlagen
Geen.


