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Inleiding  
In het onderstaande geven wij eerst een samenvatting van de financiële effecten van de 
Septembercirculaire 2015. Vervolgens besteden we aandacht aan de opbouw daarvan. 
Daarna geven we een korte toelichting. Wij vervolgen met het raadsbericht en besluiten met 
ons voorstel.  
 
Samenvatting financiële effecten Septembercirculaire 2015 
Het totaaleffect van de Septembercirculaire 2015 op het begrotingssaldo is: 
 
Tabel Totaaleffect Septembercirculaire 2015 op begrotingssaldo 
(Bedragen x € 1000; posit ieve bedragen zijn voordelen en negatieve bedragen zijn nade-
len) 
  2015  2016 2017 2018 2019 Cumulatief 

2016 t.m. 
2019* 

Totaaleffect van de Sep-
tembercirculaire 2015 
op het begrotingssaldo  

94  190 161 320 358 1.028 

 
Het effect van de septembercirculaire 2015 op het jaar 2015 bedraagt dus € 94.000 voorde-
lig. Dit voordeel zullen wij verwerken in de jaarstukken 2015. 
 
Het cumulatieve voordelige totaaleffect van de septembercirculaire 2015 op de periode 
2016 tot en met 2019 bedraagt dus € 1.028.000. Wij zullen dit voordeel te verwerken in de 
voorjaarsnota 2016. 
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Details financiële effecten Septembercirculaire 2015 
Het totaaleffect van de Septembercirculaire 2015 op het begrotingssaldo is als volgt opge-
bouwd: 
 
Tabel opbouw totaaleffect Septembercirculaire 2015  
(Bedragen x € 1000; posit ieve bedragen zijn voordelen en negatieve bedragen zijn nade-
len) 
  2015  2016 2017 2018 2019 Cumulatief 

2016 t.m. 
2019* 

Accressen en andere 
algemene mutaties  

87  196 171 306 331 1.005 

Taakmutaties 3  -6 -6 -5 -4 -21 

Macro-volumes 0  -12 -12 12 25 12 

Subtotaal Algemene Uit-
kering 

90  178 153 313 352 996 

Mutaties integratie-
uitkering Sociaal Domein 

-8  -31 -8 -11 -13 -62 

Mutaties integratie-
uitkering WMO (huish. 
verzorging) 

11  6 6 6 6 25 

Mutaties overige integra-
tie- en decentralisatieuit-
keringen 

148  494 0 0 0 494 

Subtotaal: effect van de 
Septembercirculaire 
2015 op de Gemeente-
fonds-uitkering (A)* 

242  647 151 309 346 1.453 

Verwachte verandering 
kosten in verband met 
taakmutaties 

0  -457 9 11 12 -424 
 

Vervallen doeluitkering  -148  0 0 0 0 0 

Subtotaal: effect van de 
Septembercirculaire 
2015 op overige begro-
tingsposten (B)* 

-148  -457 9 11 12 -424 

Totaaleffect van de Sep-
tembercirculaire 2015 
op het begrotingssaldo 
(A) + (B)* 

94  190 161 320 358 1.028 

* Doordat alle afzonderli jke bedragen op veelvouden van € 1.000 zijn afgerond, kan er in de 
tabel bij de totaaltell ingen sprake van afrondingsverschil len. 
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Toelichting op de financiële effecten van de Septembercirculaire 2015 
Accressen en andere algemene mutaties 
De totale omvang van het Gemeentefonds beweegt mee met de omvang van de Rijksuitga-
ven. Dit wordt de normerings- of trap-op-trap-af-systematiek genoemd. Niet alle Rijksuitga-
ven werken door naar het Gemeentefonds, alleen de zogenaamde genormeerde uitgaven. 
De sti jging of daling van de totale omvang van het Gemeentefonds in verband met een sti j-
ging of daling van de Rijksuitgaven wordt accres genoemd. 
 
Ten opzichte van de Meicirculaire 2015 (en daarmee ten opzichte van onze staande begro-
ting) is er voor alle jaren sprake van een hoger accres. Hier vloeit voor Haren een structu-
reel voordelig verschil uit voort voor de jaren vanaf 2015.  
 
Taakmutaties 
Voor Haren is sprake van de volgende toevoegingen (posit ief getal) of onttrekkingen (nega-
tief getal) in verband met taakmutaties: 
 
(Bedragen in €) 
Taakmutaties: 2015 2016 2017 2018 2019 
Vrij lating l i j frenteopbouw 2.966 4.942 6.141 7.331 8.509 
Wet Taaleis 
WWB/Participatiewet 0 1.737 3.440 3.440 3.440 
BRZO 0 -12.991 -10.997 -10.997 -10.997 
BKR niet naar algemene 
uitkering 0 0 -4.718 -4.718 -4.718 
Totaal 2.966 -6.312 -6.134 -4.944 -3.766 

 
Voor nadere details verwijzen wij naar de circulaire. 
 
Macro-volumes 
Volumes verdeelmaatstaven 
Als gevolg van de (verwachte) macro-volumeontwikkelingen, met name met betrekking tot 
de verdeelmaatstaf bijstandsontvangers, verandert de uitkeringsfactor ten opzichte van de 
Meicirculaire 2015 en daarmee ten opzichte van onze begroting. Het principe is als volgt: 
als de volumes van de verdeelmaatstaven sti jgen, dan moet de uitkeringsfactor naar bene-
den worden bijgesteld, om te voorkomen dat de totale omvang van het Gemeentefonds 
sti jgt. Als de volumes van de verdeelmaatstaven dalen, dan leidt dit tot een hogere uitke-
r ingsfactor. Dit leidt voor Haren tot nadelige effect in 2015 en 2016 en tot voordelige effec-
ten in de jaren 2018 en 2019. 
 
Mutaties integratie-uitkering Sociaal Domein 
Er zijn diverse kleinere technische wijzigingen doorgevoerd in de (verdeling van de) bud-
getten. Dit heeft voor Haren voor alle jaren geleid tot een nadeel. 
 
Tot nu toe is het (door de raad gekozen) uitgangspunt met betrekking tot het Sociaal Do-
mein dat de uitgaven met betrekking tot de nieuwe taken in het Sociaal Domein worden af-
gestemd op de inkomsten. Wij hebben geen redenen om daar nu van af te wijken en verla-
gen de kosten met dezelfde bedragen als de daling van onze intgratie-uitkering Sociaal 
Domein. 
 
Mutaties integratie-uitkering Wmo (huishoudelijke verzorging) 
De bedragen zijn ten opzichte van de meicirculaire 2015 gewijzigd door het 
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gebruik van actuelere maatstafaantallen voor het verdeelmodel en door de definit iewijziging 
van de maatstaf woonruimten. 
 
Mutaties overige integratie- en decentralisatie-uitkeringen 
Voor het jaar 2015 hebben wij de decentralisatie-uitkering (onderdeel Gemeentefonds) Fa-
cil iteitenbesluit Vluchtelingenopvang toegekend gekregen, een bedrag van € 148.000. Tot 
nu toe gingen we er in de begroting vanuit dat we dit bedrag zouden ontvangen als doelui t-
kering. Aangezien het om hetzelfde bedrag gaat valt de hogere Gemeentefonds-uitkering 
weg tegen de vervallen doeluitkering, waardoor het totaaleffect neutraal is.   
 
Voor het jaar 2016 is ons de decentralisatie-uitkering Huishoudeli jke Hulp Toelage (HHT) 
toegekend ten behoeve van het stimuleren van de vraag naar huishoudeli jke hulp, teneinde 
zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Het gaat om een bedrag van € 
494.000. We gaan er vooralsnog vanuit dat we een even hoog bedrag aan kosten moeten 
maken. 
 
Verwachte verandering kosten in verband met taakmutaties  
Als gevolg van de septembercirculaire is er sprake van de volgende (verwachte) kostenmu-
taties: 
 
(Bedragen in €; een min-teken is nadelig) 
Kostenmutaties: 

 
2016 2017 2018 2019 

Vrij lating l i j frenteopbouw 
 

-4.942 -6.141 -7.331 -8.509 
Wet Taaleis 
WWB/Participatiewet 

 
-1.737 -3.440 -3.440 -3.440 

BRZO 
 

12.991 10.997 10.997 10.997 
Kosten Sociaal Domein 

 
30.777 7.993 10.980 12.585 

Huishoudeli jke Hulp Toelage 
 

-493.740 0 0 0 
Totaal kostenmutaties 

 
-456.651 9.409 11.206 11.633 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij lage: 
htps://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2015/09/15/septembericirculaire-
gemeentefonds-2015 
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