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Classificatie Openbaar 
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Langetermijn agenda LTA ja: E Maand Maart Jaar 2018 
(LTA) Raad LTA nee: • Niet op LTA 

Voorgesteld raadsbesluit 
De raad besluit 

I. De incidentele uitname van € 26.000,- in 2017 in verband met de 'vernieuwing 
berichtenvoorziening' uit het gemeentefonds te verrekenen met de algemene middelen; 

II. De incidentele bijdrage van € 13.000,- in 2017 voor implementatie van de richtlijn Energy 
Efficiency Directive (EED) in 2018 bij de jaarrekening 2017 te bestemmen naar het 
programma Veiligheid in de jaarschijf 2018; 

III. De verlaging van de integratie uitkering Wmo van € 11.000,- voor de jaarschijf 2016 niet te 
verrekenen met het inhoudelijke programma, maar te verrekenen met de algemene 
middelen; 

IV. De verlaging van de decentralisatie uitkering Brede impuls combinatiefuncties/ 
buurtsportcoaches met structureel € 3.000,- vanaf 2018 te verrekenen met de algemene 
middelen; 

V. De extra bijdrage van € 363.000,- die in 2017 wordt ontvangen voor de innovatieve aanpak 
van energiebesparing bij de jaarrekening 2017 mee te nemen bij de resultaatbepaling en 
-bestemming op deze aanpak; 

VI. De extra bijdrage van € 297.000,- die in 2017 wordt ontvangen vanuit de decentralisatie 
uitkering Verhoogde asielinstroom bij de jaarrekening 2017 mee te nemen bij de 
resultaatbepaling en -bestemming op de verhoogde asielinstroom; 

Vervolg voorgesteld besluit 

Samenvatting 
Vrijdag 8 december 2017 is de december circulaire gemeentefonds 2017 verschenen. In deze circulaire 
staat informatie over de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2017 en 2018. De 
gevolgen van het Regeerakkoord zijn niet cijfermatig verwerkt in de circulaire. Op dit moment werken het 
Rijk en medeoverheden aan een interbestuurlijk programma waarin programmatische afspraken worden 
gemaakt over de aanpak van opgaven waarin de verschillende overheden en maatschappelijke partners 
een rol hebben. In de meicirculaire 2018 (of mogelijk eerder met het oog op de gemeenteraads
verkiezingen in maart 2018) zullen de gevolgen van het Regeerakkoord en het interbestuurlijk programma 
bekend worden gemaakt. 
Daarnaast is informatie ontvangen (o.a. vanuit het CBS) over de ontwikkeling van de uitkeringsbasis 
(aantal inwoners, bijstandsontvangers, wooneenheden, enz.). 
De middelen die in december via het gemeentefonds worden ontvangen voor specifieke activiteiten 
kunnen niet meer via een begrotingswijziging naar het juiste programma worden overgeboekt voor de uit 
te voeren activiteit. Daarom wordt voorgesteld de extra middelen in het gemeentefonds te betrekken bij de 
resultaatbepaling en -bestemming bij de jaarrekening 2017 op de activiteiten waarvoor het ontvangen is. 
Op basis van de decembercirculaire 2017 en de actualisatie van de uitkeringsbasis (o.a. door 
geactualiseerde gegevens vanuit het CBS) wordt in 2017 een positief resultaat verwacht van 
€ 1.588.000,-. Ten opzichte van de septembercirculaire 2017 betekent dit een stijging van € 176.000,-. Het 
'vrij besteedbaar resultaat' komt uit op € 777.000,-. Ten opzichte van de septembercirculaire 2017 betekent 
dit een daling van € 636.000,-. 

B&W-besluit d.d.: 6 februari 2018 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

VII. De verlaging in 2017 van € 21.000,- voor de jaarschijf 2016 en € 67.000,- voor de jaarschijf 
2017 van de decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang bij de jaarrekening 2017 te 
bestemmen naar het budget Maatschappelijke opvang voor de jaarschijf 2018; 

VIII. De extra bijdrage van € 82.000,- in 2017 en € 8.000,- duizend euro in 2018 vanuit de 
decentralisatie uitkering Arbeidsparticipatie mensen met een psychische beperking bij de 
jaarrekening 2017 en de begroting 2018 te bestemmen naar het programma Werk en 
Inkomen in de jaarschijf 2018; 

IX. De extra bijdrage van € 100.000,- in 2017 vanuit de decentralisatie uitkering 
Arbeidsmarktregio Groningen bij de jaarrekening 2017 mee te nemen bij de 
resultaatbepaling en -bestemming op deze bijdrage; 

X. De extra bijdrage die in 2017 wordt ontvangen van € 25.000,- vanuit de decentralisatie 
uitkering Frictiekosten energieloket te verrekenen met de algemene middelen; 

XI. De extra bijdrage die in 2017 wordt ontvangen van € 20.000,- vanuit de decentralisatie 
uitkering Vergoeding Tweede Kamerverkiezingen te verrekenen met de algemene 
middelen; 

XII. De gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen. 
XIII. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet algemene 

regels herindeling voor te leggen ter afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en 
ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten; 

XIV. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te brengen. 

Aanleiding en doel 

Vrijdag 8 december 2017 is de december circulaire gemeentefonds 2017 verschenen. In deze circulaire staat 
informatie over de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2017 en 2018. Daarnaast is 
informatie ontvangen (o.a. vanuit het CBS) over de ontwikkeling van de uitkeringsbasis (aantal inwoners, 
bijstandsontvangers, wooneenheden, enz.). Alle ontwikkelingen worden toegelicht in voorliggende nota en 
per ontwikkeling wordt een voorstel gedaan hoe om te gaan met de financiële effecten. 

Financiële consequenties 

De decembercirculaire 2017 is de derde gemeentefonds circulaire van 2017. De gevolgen van het 
Regeerakkoord zijn niet cijfermatig verwerkt in de circulaire. Op dit moment werken het Rijk en 
medeoverheden aan een interbestuurlijk programma waarin programmatische afspraken worden gemaakt 
over de aanpak van opgaven waarin de verschillende overheden en maatschappelijke partners een rol 
hebben. In de meicirculaire 2018 (of mogelijk eerder met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2018) zullen de gevolgen van het Regeerakkoord en het interbestuurlijk programma bekend worden 
gemaakt. 
In de circulaire zijn een aantal mutaties opgenomen die betrekking hebben op de jaarschijf 2017. Gezien het 
late tijdstip waarop deze informatie verschijnt is het niet meer mogelijk deze mutaties in 2017 te verrekenen 
met de inhoudelijke programma's. Dit leidt er toe dat er in 2017 deels positief resultaat ontstaat op het 
gemeentefonds waarvan de tegenhanger - een negatief resultaat - staat op een inhoudelijk programma'. 
Daarnaast zijn er in 2017 nog middelen toegevoegd die bestemd zijn voor besteding in 2018. 

Bij de verwerking van de grenscorrectie Meerstad zijn we er van uitgegaan dat de integratie uitkering 
Sociaal domein per 1 januari 2017 naar rato zou stijgen (jaarlijks € 408.000,-). Deze verhoging is ook al aan 
de inhoudelijke programma's toegevoegd. Naar nu blijkt werkt de grenscorrectie pas door in de integratie 
uitkering Sociaal domein vanaf de jaarschijf 2019. De geraamde opbrengsten over 2017 en 2018 zullen dus 
niet worden gerealiseerd. Aangezien de begroting voor 2017 niet meer gewijzigd kan worden betekent dit 
een nadeel van € 408.000,— voor het gemeentefonds in 2017. Na het uitkomen van de meicirculaire 2018 zal 
de correctie over 2018 in de begroting 2018 op de inhoudelijke programma's worden aangebracht. Dit zal 

^ Groningen ontvangt bijvoorbeeld in 2017 nog e.\tra middelen voor de verhoogde asielinstroom. Doordat deze middelen niet meer 
via een begrotingswijziging verrekend kunnen worden met het inhoudelijke programma leidt dit tot een voordeel op het 
gemeentefonds. Op het inhoudelijke programma (programma 4) worden de uitgaven verantwoord en leiden de uitgaven tot een 
negatief resultaat. De dekking staat in dit geval nog op het programma waarop het gemeentefonds wordt verantwoord (programma 
13). 



binnen de zorgkosten in het sociaal domein tot een (extra) nadeel van 4 ton leiden, omdat bij de 
begrotingsvoorbereiding 2018 met dit bedrag wel rekening is gehouden. In de eerste voortgangsrapportage 
2018 zal met dit nadeel rekening worden gehouden. 

Uit onderstaande tabel blijkt dat het uiteindelijke vrij besteedbaar resultaat op het gemeentefonds (na 
verrekening met inhoudelijke programma's) uitkomt op € 777.000,-. De mutaties worden verder in dit 
voorstel toegelicht. 

Toelichting resultaat gemeentefonds 2017 Dec circ Sept circ Verschil 
Concernresultaat gemeentefonds dec circ 2017 1.589 1.413 176 
Verrekeningen bij jaarrekening 2017: 
Energie audits -13 
Maatschappelijke opvang 2016 21 
Maatschappelijke opvang 2017 67 
Innovatieve aanpak energiebesparing -363 
Verhoogde asielinstroom -297 
Arbeidsparticipatie mensen met psychische beperking -83 
Arbeidsmarktregio Groningen -100 

-767 
Verrekening met inttoudelijk programma 2017: 
Vergoeding Tweede Kamerverkiezingen -20 
Frictiekosten Energieloket -25 

-45 
Vrij besteedbaar concernresultaat gemeentefonds 777 1.413 -636 

Op basis van de decembercirculaire 2017 en de actualisatie van de uitkeringsbasis (o.a. door 
geactualiseerde gegevens vanuit het CBS) wordt een resultaat verwacht van € 1.589.000,—. Ten opzichte van 
de septembercirculaire 2017 betekent dit een stijging van € 176.000,-. Het 'vrij besteedbaar resultaat' komt 
uit op € 777.000,-. Ten opzichte van de septembercirculaire 2017 betekent dit een daling van € 636.000,-. 

In de circulaire staan ook een aantal wijzigingen gegeven in de jaarschijf 2018. Deze wijzigingen worden via 
bijgevoegde begrotingswijziging verwerkt in de jaarschijf 2018. 

In voorliggend voorstel wordt verder ingegaan op de verschillende taakmutaties en mutaties in integratie-
en decentralisatie uitkeringen en de verrekening hiervan met de verschillende programma's. Ons beleid is 
dat specifieke toevoegingen en kortingen worden doorgegeven aan de desbetreffende programma's. Extra 
middelen voor nieuwe onderwerpen en taken worden alleen op basis van een bestedingsplan doorgegeven 
aan de desbetreffende programma's. In principe worden bedragen onder de € 15.000,- niet verrekend, 
behalve wanneer het gaat om raad gerelateerde budgetten of middelen die de gemeente Groningen in haar 
hoedanigheid van centrumgemeente ontvangt voor de regio of samenwerkingsverbanden. 

Taakmutaties 
Aan het gemeentefonds kunnen afzonderlijke bedragen worden toegevoegd voor nieuwe taken en voor 
intensivering van bestaande taken. Dat leidt tot extra ontvangsten. Ook kunnen afzonderlijke bedragen 
worden uitgenomen voor het geheel of gedeeltelijk vervallen van bestaande taken. Dat zijn kortingen, die 
tot minder middelen leiden. Zowel de groei als de krimp zijn in principe afweegbaar. 

Specificatie taakmutaties (x € Programma 2017 
1.000) 
1. Vernieuwing Algemene middelen -26 
berichtenvoorziening 
2. Richtlijn EED 10 Veiligheid 13 
Totaal taakmutaties -13 



Ad 1. Vernieuwing berichtenvoorziening 
De Ministerraad heeft op 8 juli 2016 besloten om de Berichtenbox door te ontwikkelen en hiermee de 
continuïteit van de elektronische berichtenvoorziening aan de burgers te waarborgen. Hierbij is eveneens 
besloten de additionele kosten voor 2017 door te belasten aan de organisaties die voor de uitvoering van 
hun wettelijke taak gebruik maken van de berichtenbox van MijnOverheid. 
De doorbelasting is berekend naar rato van een prognose van het aantal berichten dat in 2017 door de 
betreffende instantie zou worden verstuurd. Voor Groningen komt het doorbelaste bedrag in 2017 uit op 
€26.000,-. 

Voorstel: er is geen budget aanwezig waarmee deze doorbelasting kan worden verrekend. De uitname van 
€26.000,- komt ten laste van de algemene middelen. 

Ad 2. Implementatie richtlijn EED 
Gemeenten zijn vanaf 2015 als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toezicht op de vierjaarlijkse 
uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Deze verplichting vloeit voort uit de 
implementatie van de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED). Voor de uitvoeringslasten van deze extra 
toezichtstaak worden gemeenten over 2018 gecompenseerd met een bijdrage van landelijk € 1.185.000,—. 
Voor Groningen betekent dit een incidentele bijdrage van € 13.000,-. In afwachting van de uitkomsten van 
de lopende evaluatie van de regeling en de uitvoeringslasten worden in 2018 afspraken gemaakt voor 2019 
en verder. 

Voorstel: bij de decembercirculaire 2016 is besloten de bijdrage voor de uitvoeringslasten voor 2017 te 
verrekenen met programma 10 Veiligheid. Conform dit besluit is het voorstel de bijdrage voor de 
uitvoeringslasten in 2018 eveneens - bij de jaarrekening 2017 - te bestemmen naar programma 10 
Veiligheid (in afwijking van de lijn dat bedragen onder de € 15.000,- niet worden verrekend). 

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen 
Integratie- en decentralisatie uitkeringen zijn geldstromen binnen het gemeentefonds, die niet via de 
normale verdeelmaatstaven worden verdeeld. Ze hebben een aparte verdeling en een eigen groei. Het geld 
is onderdeel van het gemeentefonds en is daarmee vrij besteedbaar. Het Rijk doet in veel gevallen wel 
onderzoek naar de effecten van de toegekende middelen maar kan het geld niet terugvorderen. Het anders 
inzetten van de middelen dan door het Rijk gewenst zou negatieve consequenties kunnen hebben voor 
eventuele toekenningen in de toekomst. 
De uitkeringen worden bij het concern verantwoord en kunnen worden doorgegeven aan desbetreffende 
programma's waarop de betreffende taken worden uitgevoerd. De decembercirculaire 2017 leidt tot de 
volgende aanpassingen: 

Specificatie integratie- en 
decentralisatieuitkeringen x € 1.000) 

Programma 2016 2017 2018 

1. Wmo 4 Welzijn, gezondheid 
en zorg 

-11 

2. Brede impuls combinatiefuncties/ 
buurtsportcoaches 

Algemene middelen -3 

3. Innovatieve aanpak energiebesparing 8 Wonen 363 

4. Verhoogde asielinstroom 4 Welzijn, gezondheid 
en zorg 

297 

5. Maatschappelijke opvang 4 Welzijn, gezondheid 
en zorg 

-21 -67 

6. Arbeidsparticipatie mensen met psychische 
beperking 

1 Werk en inkomen 83 8 

7. Arbeidsmarktregio Groningen 1 Werk en inkomen 100 

8. Frictiekosten Energieloket Algemene middelen 25 

9. Vergoeding Tweede Kamer verkiezingen Algemene middelen 20 

Totaal mutaties -32 821 5 



Ad 1. Wmo 
De verdeling is gewijzigd ten opzichte van de septembercirculaire 2017 door het gebruik van actuelere 
maatstafaantallen. Deze aanpassing leidt in 2016 tot een nadeel van € 11.000,-. Voor de jaarschijf 2017 en 
verder zijn er geen wijzigingen. 

Voorstel: de mutatie van € 11.000,— in 2016 valt onder de grens van € 15.000,- en wordt dus niet verrekend. 

Ad 2. Brede impuls combinatiefuncties/ buurtsportcoaches 
Het landelijk aantal aangevraagde fte buurtsportcoaches en/ of combinatiefunctionarissen is hoger dan het 
beschikbare budget. De bijdrage voor Groningen wordt jaarlijks vanaf 2018 met structureel € 3.000,-
neerwaarts bijgesteld. 

Voorstel: mutaties onder de € 15.000,- worden niet verrekend met de sector. Het structurele nadeel van 
€3.000,- vanaf 2018 komt ten laste van de algemene middelen. 

Ad 3. Innovatieve aanpak energiebesparing 
24 gemeenten ontvangen een extra bijdrage voor het programma Innovatieve aanpak energiebesparing. Dit 
programma heeft tot doel aanpakken te realiseren die de energetische verduurzaming van de particuliere 
woningvoorraad versnellen. Gemeenten hebben samen met allianties van het (lokaal) bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties aanvragen ingediend om ondersteuning te krijgen voor hun innovatieve 
idee. De aanpakken worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Groningen ontvangt in 2017 
een extra bijdrage van € 363.000,- (eerder is via de meicirculaire 2017 al € 271.000,- ontvangen en aan het 
inhoudelijke programma toegevoegd voor de uitvoering van dit programma in 2017). 

Voorstel: bij de jaarrekening 2017 wordt de extra toekenning van € 363.000,- over 2017 meegenomen bij de 
resultaatbepaling op deze aanpak voor energiebesparing over 2017. 

Ad 4. Verhoogde asielinstroom 
In de decembercirculaire 2017 zijn de toekenningen opgenomen die gemeenten ontvangen in verband met 
de verhoogde asielinstroom over de maanden september en oktober 2017. Groningen ontvangt over deze 
periode een bijdrage van € 297.000,- (in totaal is over 2017 tot dus ver € 1.400.000,- ontvangen voor dit 
onderwerp). 

Voorstel: bij de jaarrekening 2017 wordt de extra toekenning van € 297.000,- over 2017 meegenomen bij de 
resultaatbepaling op de verhoogde asielinstroom over 2017. 

Ad 5. Maatschappelijke opvang 
De verdeling over gemeenten voor de jaarschijf 2016 en 2017 is gewijzigd door het gebruik van actuelere 
maatstafaantallen. Dit leidt tot een lagere uitkering van €21.000,- over 2016 en € 67.000,- over 2017. De 
verrekening hiervan vindt plaats in 2017. Voor de jaarschijf 2018 en verder zijn er geen wijzigingen. 

Voorstel: aangezien het middelen betreft die de gemeente Groningen ontvangt in haar hoedanigheid als 
centrumgemeente wordt bij de jaarrekening 2017 de lagere uitkering over 2016 en 2017 bestemd naar 2018 
ter verrekening met alle gemeenten. De mutatie wordt bij de jaarrekening 2017 in de jaarschijf 2018 
verrekend met programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg'. 

Ad 6. Arbeidsparticipatie mensen met psychische beperking 
31 centrumgemeenten ontvangen in totaal € 2.074.000,- om de arbeidsparticipatie te vergroten 
van mensen met een psychische aandoening die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren of 
die van het UWV een uitkering ontvangen. Deze toekenning gebeurt op basis van een door een 
arbeidsmarktregio ingediend plan. De arbeidsmarktregio Groningen ontvangt in totaal € 90.000,-
(€ 82.500,- in 2017 en € 7.500,- in 2018). 

Voorstel: aangezien het middelen betreft die de gemeente Groningen ontvangt in haar hoedanigheid als 
centrumgemeente worden de extra middelen verrekend met de arbeidsmarktregio. Bij de jaarrekening 2017 
wordt de toekenning van € 82.500,- over 2017 in de jaarschijf 2018 bestemd naar programma 1 Werk en 
inkomen'. De toekenning van €'7.500,- over 2018 wordt in 2018 verrekend met programma 1 Werk en 
inkomen'. 



Ad 7. Arbeidsmarktregio Groningen 
In verband met de implementatie van de 'Intentieverklaring Arbeidsmarkt Aardbevingsgerelateerde Bouw 
in Groningen' ontvangt de centrumgemeente Groningen €'100.000,- voor het opstarten van projecten in de 
Arbeidsmarktregio Groningen. 

Voorstel: aangezien het middelen betreft die de gemeente Groningen ontvangt in haar hoedanigheid als 
centrumgemeente worden de extra middelen verrekend met de arbeidsmarktregio. Bij de jaarrekening 2017 
wordt de toekenning van 100 duizend euro over 2017 meegenomen bij de resultaatbepaling en 
-bestemming op deze middelen en wordt het restant bestemd naar programma 1'Werk en inkomen' in de 
jaarschijf 2018. 

Ad 8. Frictiekosten Energieloket 
In het kader van het Energieloket ontvangt Groningen een bijdrage van € 25.000,- voor de frictiekosten van 
de overgang van de oude naar de nieuwe waardevermeerderingskosten subsidieregeling. 

Voorstel: de vergoeding kan niet meer worden verrekend met het betreffende inhoudelijke deelprogramma. 
De extra vergoeding valt hierdoor in het resultaat op het gemeentefonds op programma 13 'Algemene 
inkomsten en post onvoorzien'. De extra kosten worden in de jaarrekening 2017 verantwoord onder 
programma 10 'Veiligheid'. 

Ad 9. Vergoeding Tweede Kamerverkiezingen 
Gemeenten ontvangen in 2017 landelijk € 1.033.000,- voor extra verrichte werkzaamheden in het kader van 
het berekenen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Groningen ontvangt in 
2017 een extra vergoeding van € 20.000,-. 

Voorstel: de extra vergoeding kan niet meer worden verrekend met het betreffende inhoudelijke 
deelprogramma. De extra vergoeding valt hierdoor in het resultaat op het gemeentefonds op programma 
13 Algemene inkomsten en post onvoorzien'. De extra kosten worden in de jaarrekening 2017 verantwoord 
onder programma 11 'Stadhuis en Stadjer'. 

Overige mededelingen/ ontwikkelingen 

• Integratie van de integratie uitkering Sociaal domein in algemene uitkering; In het Regeerakkoord 
is opgenomen dat het integreerbare deel van de integratie-uitkering Sociaal domein (lUSD) met 
ingang van 2019 opgaat in de algemene uitkering en daarmee deel uitmaakt van de trap-op-trap-af 
systematiek. 

Het betreft de volgende onderdelen: 
O lUSD Wmo, met uitzondering van Beschermd wonen; 
O lUSD Jeugdhulp, met uitzondering van Voogdij/18+; 
O lUSD Participatie, onderdeel Re-integratie klassiek; 
O 'Oude' integratie uitkering Wmo 

Met de integratie naar de algemene uitkering wordt ook voor de bovenstaande onderdelen de 
normeringssystematiek van toepassing en valt dus het geïntegreerde gedeelte van de integratie 
uitkering Sociaal domein vanaf 2020 onder de accresontwikkeling. Vanaf 2020 zullen gemeenten 
dan ook de volume ontwikkelingen en de nominale ontwikkelingen (lonen en prijzen) van het 
geïntegreerde deel van het sociaal domein uit het accres moeten gaan bekostigen. 

Tot en met 2019 gelden voor de integratie-uitkering Sociaal domein en de integratie-uitkering Wmo 
(huishoudelijke hulp) andere indexatie afspraken. De compensatie voor lonen en prijzen en voor 
volume worden, zo lang deze uitkeringen niet zijn geïntegreerd, op de gebruikelijke wijze vanuit het 
Rijk gefinancierd. Voor de onderdelen die niet geïntegreerd worden, blijft de gebruikelijke werkwijze 
voor indexatie van toepassing. 



De komende maanden zal in overleg met de VNG verdere (technische) uitwerking worden gegeven 
aan de overheveling van de integratie uitkering Sociaal domein. De huidige verdeelmodellen zullen 
in 2019 zoveel mogelijk ongewijzigd worden overgeheveld naar de algemene uitkering. Een meer 
fundamentele herziening van de verdeelmodellen is op een later moment voorzien. 
Rijksvaccinatieprogramma; In de decembercirculaire 2016 is aangekondigd dat het 
rijksvaccinatieprogramma (hierna: RVP) wettelijk verankerd wordt in de Wet publieke gezondheid 
(Wpg). Met deze wetswijziging wordt een deel van de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht. Het jaar van invoering voor het deel van het 
wetsvoorstel betreffende het RVP is 1 januari 2019. 
Het macrobudget dat met deze taak gemoeid is wordt vastgesteld op € 30.800.000,-. Dit bedrag is 
exclusief de loon- en prijsontwikkeling van 2019 dat nog aan het bedrag zal worden toegevoegd. De 
verdeling zal plaatsvinden via de maatstaf jongeren en zal in de decembercirculaire 2018 worden 
verwerkt. 
Doorbelasting Generieke Digitale Infrastructuur; In de meicirculaire 2017 is aangekondigd dat de 
kosten voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) vanaf 2018 worden doorbelast aan afnemers, 
waaronder gemeenten. De prognose in mei 2017 van het aan de gemeenten door te belasten 
bedrag voor 2018 was € 16.400.000,-. Op dit moment kan het totaalbedrag voor de gemeenten voor 
DigiD en MijnOverheid 2018 nog niet met zekerheid worden genoemd. Wel is duidelijk dat het 
bedrag aanzienlijk lager is dan de eerder berekende € 16.400,-, namelijk tussen de € 2.000.000,- en 
€ 5.000.000,-. Momenteel vindt er nog overleg plaats tussen het Ministerie van BZK en de VNG 
over de definitieve hoogte van de doorbelasting en de wijze van verrekening in de algemene 
uitkering. Meer informatie en de verwerking volgt in de meicirculaire 2018. 
Beschermd wonen; In bestuurlijk overleg van 6 december 2017 is besloten de invoering van een 
geïntegreerd objectief verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo 
2015 begeleiding uit te stellen. Eerder was het jaar 2020 als moment van invoering afgesproken. 
Aanleiding voor het uitstel is vooral de onzekerheid rond de gevolgen voor gemeenten van de 
openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor Wmo-cliënten. Rijk en VNG blijven de komende 
tijd in gesprek over de ontwikkeling van het objectieve verdeelmodel en bezien of het zo spoedig 
mogelijk na 2020 ingevoerd kan worden. Zodra er duidelijkheid is over de gevolgen van de 
openstelling van de Wlz zal worden bezien wat dit voor het verdeelmodel betekent. 
Emu referentiewaarden^ gemeenten 2018; Na overleg met de koepelorganisaties van de decentrale 
overheden (VNG, IPO en UvW) is voorgesteld om voor 2018 de EMU-norm van 2017 beleidsneutraal 
door te trekken. Dit betekent een EMU-tekortnorm van -0,3% van het bbp, geen onderverdeling naar 
bestuurslaag en geen sancties bij overschrijding van de norm. Dit heeft tot gevolg dat - bij 
vaststelling van dit besluit - ook voor 2018 geen EMU-referentiewaarde per individuele decentrale 
overheid wordt gepubliceerd. 

Macronorm OZB 2018; Het Regeerakkoord heeft een positieve doorwerking richting de macronorm 
OZB voor 2018. De macronorm wordt verhoogd van 3,1% naar 3,2%. 

2 Voor het toegestane tekort van de gehele overheid worden jaarlijks referentiewaarden vastgesteld. Vervolgens wordt 
dit toegestane tekort verdeeld over de verschillende overheidslagen. 



Al bovenstaande ontwikkelingen leiden tot de volgende begrotingswijziging voor de jaarschijf 2018: 

Begrotittgswijzigii^ 2018 
Effect decembercirculaire 

Betrokken directie(s) 
Naam voorstel 
Besfurtvorming (orgaan + datum) 
Incidenteel ' Structureel 
Soort wyzigmg 

W e r k , Concernpos ten 

Ef lèct decemberc i rcu la i re 

Raad, 28 maart 2018 

I 

Exploitatie 

Financiële begrotingswijziging Bedragen x l.OOO euro 
Saldo voor Saldo na 

Deelprogramma Programma Directie l/S Lasten Baten res. mut. Toev.res. Onttr. res. res. mut. 
01 I Werk en activemg Dl Werk en Inkomen 1 8 -8 -8 
13 1 Alfgem uk & post^onvooraen \^ Al^menc uikomsten cn post onvoorzien CCTicemposten I 8 8 8 

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 8 S 0 0 igmijjlllllll 

Zie voorliegend voorstel 

Vervolg 

Bovenstaande financiële effecten zullen worden meegenomen bij de jaarrekening 2017 en de V 
voortgangsrapportage 2018. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 


