
Bijlage 1: Septembercirculaire 2015: Taakmutaties ten laste van domeinen 

In de septembercirculaire zijn onderstaande effecten voor wijzigingen in taken opgenomen, die na de 

tabel worden toegelicht. Aangenomen wordt dat deze effecten ten gunste of ten laste komen van het 

betreffende beleidsterrein. Deze effecten leiden daarom niet tot een grotere of kleinere vrije 

bestedingsruimte voor de gemeente. Bedragen met + betekenen een hogere uitkering en bedragen met 

een - een lagere uitkering. Na de tabel volgt een toelichting op de oorzaken van de wijzigingen. 

 

 

Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw  

Gemeenten ontvangen een compensatie voor de uitvoeringskosten die voortvloeien uit het 

wetsvoorstel Vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige 

voortzetting pensioenopbouw. Met het wetsvoorstel wordt in het kader van de Participatiewet geregeld 

dat lijfrenten binnen zekere grenzen niet als vermogen worden aangemerkt, met als gevolg een 

toename van de bijstandspopulatie. De compensatie voor de uitkeringslasten vindt plaats via het 

Inkomensdeel van de Participatiewet.  

 

Taaleis Participatiewet  

Op 1 januari 2016 treedt de Wet taaleis Participatiewet in werking. Deze wet regelt dat 

bijstandsgerechtigden die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en daardoor worden belemmerd 

bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de Nederlandse taal te 

leren. De verplichting geldt vanaf 1 januari 2016 voor de nieuwe instroom in de bijstand en vanaf 1 

juli 2016 voor alle bijstandsgerechtigden. Gemeenten ontvangen vanaf 2016 een compensatie voor 

uitvoeringskosten.  

 

Scootmobielen 

Vanwege de plicht tot hergebruik van rolstoelen en scootmobielen is er een korting opgelegd aan 

gemeenten via het gemeentefonds. Deze korting valt voor de jaren 2017 en latere jaren iets minder 

groot uit. Vandaar de ‘meevaller’ van € 36.000. 

 

Beeldende kunst en vormgeving  

De overheveling per 2017 van middelen van de decentralisatie-uitkering Beeldende kunst en 

vormgeving naar de algemene uitkering, gaat niet door. De huidige verdeling van de middelen en het 

aantal gemeenten blijft daardoor ook van toepassing voor de periode 2017-2020. Wel vervalt de 

voorwaarde dat gemeenten de bijdrage die zij ontvangen ook ‘matchen’, oftewel dat de reguliere 

middelen die de gemeenten uitgeven aan beeldende kunst en vormgeving minimaal even hoog moeten 

zijn als het bedrag van de decentralisatie-uitkering. Tegenover de verlaging van de bedragen in deze 

tabel staat in bijlage 2 een toename van de betreffende doeluitkering met nagenoeg het zelfde bedrag. 

 

Taakmutaies voor domeinen 

bedragen x € 1.000 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw +33 +63 +80 +96 +112 +119 

Taaleis Participatiewet   +22 +44 +44 +44 +44 

Scootmobielen     +36 +36 +36 +35 

Beeldende kunst en vormgeving      -150 -150 -150 -150 

Totaal voor domeinen +33 +85 +10 +26 +42 +48 


