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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. de incidentele uitname van € 46.000,- in 2018 in verband met de doorbelasting van DigiD en 
MijnOverheid via de algemene uitkering uit het gemeentefonds te verrekenen met de algemene 
middelen; 

II. de uitname van jaarlijks € 9.000,- in 2018 en 2019 voor de gemeentelijke bijdrage aan het 
Handelsregister te verrekenen met de algemene middelen; 

III. de verlaging van de integratie uitkering Wmo van € 17.000,- in 2017, de verhoging van € 288.000,-
in 2018 en de verhoging van € 804.000,- vanaf 2019 te verrekenen met het programma Welzijn, 
gezondheid en zorg en dit te verwerken in de begroting 2018 respectievelijk de meerjarenbegroting 
2019; 

IV. de extra bijdrage van € 441.000,- in 2018, € 363.000,- in 2019 en € 363.000,- in 2020 voor 
versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid te verrekenen met het programma 
Werk en inkomen in de begroting 2018 respectievelijk de meerjarenbegroting 2019; 

V. de incidentele vergoeding van € 356.000,- die in 2018 wordt ontvangen voor het organiseren van 
het raadgevend referendum te verrekenen met het programma Stadhuis en Stadjer in de begroting 
2018; 

VI. de extra bijdrage van € 298.000,- die in 2018 wordt ontvangen vanuit de decentralisatie uitkering 
Innovatieve aanpak energiebesparing te verrekenen met het programma Wonen en dit te 
verwerken in de begroting 2018; 

Samenvatting 

Donderdag 31 mei 2018 is de meicirculaire 2018 gemeentefonds verschenen. In de meicirculaire staat 
informatie gegeven over de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2018 tot en met 
2023. Alle ontwikkelingen worden toegelicht in voorliggende nota en per ontwikkeling wordt een voorstel 
gedaan hoe om te gaan met de financiële effecten. 
In maart 2018 is eenmalig een extra circulaire uitgegeven waarin de effecten van het Regeerakkoord, de 
Startnota en het Interbestuurlijk programma (IBP) zijn verwerkt. De meicirculaire 2018 geeft een 
actualisatie ten opzichte van de maartcirculaire 2018. 
De uitkomsten van de circulaire leiden tot een flink negatieve bijstelling van het financiële beeld 2019-
2022. Dit komt hoofdzakelijk door een neerwaartse bijstelling van het accres (door een lagere raming voor 
loon- en prijsbijstelling op de rijksbegroting) en een aanpassing in de systematiek hoe wordt omgegaan 
met overschotten op het BTW compensatiefonds. Daarnaast is de overheveling van de integreerbare 
onderdelen van de integratie uitkering Sociaal domein naar de algemene uitkering per 2019 verwerkt in de 
circulaire. Hierdoor moeten kostenstijgingen in het sociaal domein vanaf 2020 worden opgevangen vanuit 
het accres van het gemeentefonds. 
De mutaties gemeld in de circulaire leiden in 2018 tot een nadeel van 2,1 miljoen euro, in 2019 tot een 
nadeel van 8,1 miljoen euro, in 2020 tot een nadeel van 11,6 miljoen euro, in 2021 tot een nadeel van 13,7 
miljoen euro en in 2022 tot een nadeel van 15,9 miljoen euro. Deze financiële effecten zijn en worden 
meegenomen in de eerste voortgangsrapportage 2018 en de voorbereiding op de begroting 2019. 

B&W-besluit d.d.: 17 juli 2018 



VII. de extra bijdrage van € 80.000,- die in 2018 wordt ontvangen vanuit de decentralisatie uitkering 
Matchen op werk te verrekenen met het programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de 
begroting 2018; 

VIII. de verlaging van de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang van € 20.000,- in 2018, € 23.000,- in 
2019 en 2020 en € 24.000,- vanaf 2021 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en 
zorg en dit te verwerken in de begroting 2018 respectievelijk de meerjarenbegroting 2019; 

IX. de extra bijdrage van jaarlijks 1,9 miljoen euro die in 2018 en 2019 wordt ontvangen vanuit de 
decentralisatie uitkering Versterking lokale werkgelegenheid Groningen te verrekenen met het 
programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de begroting 2018 respectievelijk de 
meerjarenbegroting 2019; 

X. de extra bijdrage van € 20.000,- die in 2018 wordt ontvangen vanuit de decentralisatie uitkering 
LHBT-emancipatiebeleid te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te 
verwerken in de begroting 2018; 

XI. de extra bijdrage van € 40.000,- die in 2018 wordt ontvangen vanuit de decentralisatie uitkering 
Economische zelfstandigheid te verrekenen met het programma Werk en inkomen en dit te 
verwerken in de begroting 2018; 

XII. de verhoging van de decentralisatie uitkering Armoedebestrijding kinderen van jaarlijks € 84.000,-
vanaf 2019 te verrekenen met het programma Werk en inkomen en dit te verwerken in de 
meerjarenbegroting 2019; 

XIII. de verlaging van de decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang van € 18.000,- euro in 2017 
en € 251.000,- vanaf 2018 te verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te 
verwerken in de begroting 2018 respectievelijk de meerjarenbegroting 2019; 

XIV. de verhoging van de integratie uitkering Sociaal domein van per saldo 4,796 miljoen euro in 2018 te 
verrekenen met de programma's Werk en inkomen en Welzijn, gezondheid en zorg en dit te 
verwerken in de begroting 2018; 

XV. de verhoging van de integratie uitkering Beschermd wonen van 1,882 miljoen euro per 2019 te 
verrekenen met het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de 
meerjarenbegroting 2019; 

XVI. de verlaging van het budget voor de Wmo 2015 van € 135.000,- vanaf 2019 te verrekenen met het 
programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 2019; 

XVII. de verhoging van de integratie uitkering Voogdij/IS-i- van € 669.000,- vanaf 2019 te verrekenen met 
het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 2019; 

XVIII. de verlaging van het objectieve budget voor Jeugd van € 235.000,— vanaf 2019 te verrekenen met 
het programma Welzijn, gezondheid en zorg en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 2019; 

XIX. de verhoging van de integratie uitkering Participatie van € 985.000,- in 2019, € 918.000,- in 2020, 
€ 927.000,- in 2021 en € 35.000,- vanaf 2022 te verrekenen met het programma Werk en inkomen 
en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 2019; 

XX. de verlaging van het budget voor re-integratie klassiek van jaarlijks € 148.000,- in de periode 2019-
2021 en de verhoging van € 76.000,- vanaf 2022 te verrekenen met het programma Werk en 
inkomen en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 2019; 

XXI. een eventueel financieel resultaat op de extra bijdragen die worden ontvangen uit de decentralisatie 
uitkering 'Schulden en armoede' toe te voegen aan het kader bestemmingsvoorstellen jaarrekening, 
onderdeel 'Incidentele middelen gemeentefonds' en de extra bijdragen die worden ontvangen uit 
de decentralisatie uitkeringen 'Matchen op werk' en 'Versterking lokale werkgelegenheid 
Groningen' toe te voegen aan het kader bestemmingsvoorstellen jaarrekening, onderdeel 
'Samenwerkingsverbanden/centrumgemeente' (gemeentefonds/specifieke uitkering); 

XXII. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen; 
XXIII. 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; 

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

Afgehandeld en naar archief Datum 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Donderdag 31 mei 2018 is de meicirculaire 2018 gemeentefonds verschenen. In de meicirculaire staat 
informatie gegeven over de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2018 tot en met 
2023. Alle ontwikkelingen worden toegelicht in voorliggende nota en per ontwikkeling wordt een voorstel 
gedaan hoe om te gaan met de financiële effecten. 

Eerder bent u al over de uitkomsten van de maartcirculaire 2018 geïnformeerd. De maartcirculaire 2018 
betrof een extra circulaire die is uitgebracht in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. In 
de maartcirculaire 2018 zijn uitsluitend de financiële gevolgen van het Regeerakkoord en de 
programmastart van het interbestuurlijk programma (IBP) verwerkt. In de meicirculaire 2018 zijn de 
uitkomsten van de Voorjaarsbesluitvorming bij het Rijk verwerkt en is de uitkeringsbasis (aantal inwoners, 
bijstandsontvangers, enz.) geactualiseerd. 

In voorliggend voorstel worden de uitkomsten van de meicirculaire 2018 vergeleken met de uitkomsten van 
de maartcirculaire 2018. 

Financiële consequenties 

Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van gemeenten. De ontwikkeling ervan bepaalt daarom in 
belangrijke mate de financiële ruimte van gemeenten. 

In de maartcirculaire 2018 zijn de effecten verwerkt van het Regeerakkoord en het IBP. Door de 
intensiveringen afgesproken in het Regeerakkoord en het IBP stijgt de uitkering die wordt ontvangen vanuit 
het gemeentefonds voor Groningen in 2018 met ongeveer 3 miljoen euro, oplopend tot 41 miljoen euro 
vanaf 2022. In de meicirculaire 2018 wordt deze reeks neerwaarts bijgesteld. Dit komt hoofdzakelijk door 
een neerwaartse bijstelling van het accres (door een lagere raming voor loon- en prijsbijstelling op de 
rijksbegroting) en een aanpassing in de systematiek hoe wordt omgegaan met overschotten op het BTW 
compensatiefonds. Daarnaast heeft een actualisatie plaatsgevonden van de uitkeringsbasis. 

Bij de maartcirculaire 2018 hebben we een schatting gemaakt van de ontwikkelingen die opgevangen 
moeten worden vanuit de extra financiële ruimte door het IBP (zoals loon- en prijsontwikkelingen en 
volume ontwikkelingen in het sociaal domein). Uit deze schatting bleek dat de extra financiële ruimte 
volledig nodig is voor het opvangen van loon- en prijsstijgingen en tekorten in het sociaal domein en dat er 
hiermee geen ruimte is voor ambities vanuit het IBP. Bij de voorbereiding van de begroting 2019 worden de 
verschillende ontwikkelingen nauwkeuriger in beeld gebracht en meegenomen in de actualisatie van het 
financieel perspectief. 

In de volgende tabel wordt het meerjarig concerneffect van de meicirculaire 2018 gegeven en wordt het 
saldo gepresenteerd van de effecten vanuit het IBP en de meicirculaire 2018 op de algemene uitkering. 
Vervolgens volgt per mutatie vanuit de meicirculaire 2018 een toelichting. 



(min. €) 2018 2019 2020 2021 2022 
Effect IBP op algemene uitkering (stand 
maartcirculaire 2018) 2,9 12,8 22,8 30,7 41,6 

Mutaties meicircutaire 2018 
/Accres meicirculaire 2018 -0,4 -0,5 -2,1 -3,1 -6,0 
BTW compensatiefonds -0,2 -4,7 -5,7 -6,7 -7,9 
Overige ontwikkelingen -1,5' -2,9 -3,8 -3,9 -2,0 
Subtotaal mutaties meicirculaire 2018 -2,1 -8,1 -11,6 -13,7 -15,9 

Saldo 0,8 4,7 11,2 17,0 25,6 

Nog te dekken ontwikkelingen vanuit IBP 
Loon- en prijsontwikkelingen sociaal 
domein pm pm pm pm pm 
Volume groei sociaal domein pm pm pm pm pm 
Opvangen tekorten sociaal domein pm pm pm pm pm 

Accresontwikkeling 
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling 
van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen 
in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname 
van het gemeentefonds, voorvloeiend uit de trap op trap af-methode wordt het accres genoemd. 

Het geraamde accres voor 2018 wordt licht hoger vastgesteld, maar door een negatieve afrekening van het 
accres over 2017 ontstaat per saldo een nadeel van 0,4 miljoen euro in 2018. Voor de periode 2019-2022 
wordt de accres ontwikkeling neerwaarts bijgesteld door een lagere raming van het CPB voor de 
ontwikkeling van lonen en prijzen op de rijksbegroting. In 2019 leidt dit tot een nadeel van 0,5 miljoen euro, 
oplopend tot een nadeel van 6 miljoen euro vanaf 2022. 

BTW compensatiefonds 
Het plafond van het BTW compensatiefonds (BCF) is per 2015 gekoppeld aan het gemeentefonds. Als het 
plafond overschreden wordt komt het verschil ten laste van de algemene uitkering, als de realisatie lager is 
dan het plafond komt het verschil ten gunste van de algemene uitkering. De ruimte onder het plafond voor 
2017 is lager vastgesteld dan eerder verwacht. Voor Groningen leidt dit tot een nadeel van circa 0,2 miljoen 
euro in 2017. Dit nadeel wordt verwerkt in het uitkeringsjaar 2018. De ruimte onder het plafond voor 2018 
wordt geactualiseerd bij de septembercirculaire 2018. We verwachten minder ruimte onder het plafond als 
gevolg van een gestegen investeringsvolume. Meer informatie volgt hierover bij de septembercirculaire 
2018. 

In de meicirculaire 2018 wordt een nieuwe werkwijze geïntroduceerd hoe wordt omgegaan met de ruimte 
dan wel het tekort op het BCF vanaf 2019. Tot dus ver werd er in de meerjarenraming uitgegaan van een 
jaarlijks oplopende onderuitputting op het BCF en deze onderuitputting is meerjarig verwerkt in de raming 
van de algemene uitkering. Eerder heeft de VNG al aangegeven dat deze verwachte onderuitputting niet 
meer realistisch is gezien de toename van het aantal investeringen door gemeenten. In de meicirculaire 
2018 wordt een gewijzigde systematiek doorgevoerd waarbij jaarlijks alleen de voorlopige afrekening van 
het huidige jaar in de algemene uitkering wordt verwerkt. Dit gebeurt jaarlijks bij de septembercirculaire. De 
uiteindelijke afrekening volgt in de meicirculaire in het volgende jaar. Dit leidt ertoe dat de meerjarige 
onderuitputting wordt verwijderd uit de meerjarenraming van de algemene uitkering. In Groningen worden 
de gemeentefonds circulaires gevolgd. Voor Groningen leidt deze nieuwe werkwijze in 2019 tot een nadeel 
van 4,7 miljoen euro, oplopend tot 7,9 miljoen euro vanaf 2022. 

Een overschot of tekort wordt uiteindelijk wel verrekend met de algemene uitkering, alleen het moment 
waarop de verwerking plaatsvindt wijzigt. De nieuwe werkwijze heeft dus geen gevolgen voor de 
uiteindelijke omvang van het gemeentefonds. Het ministerie van BZK heeft in overleg met de VNG het 

Inclusief nadelig effect over 2017 van 0,6 miljoen euro 



standpunt ingenomen dat gemeenten zelf reëel dienen in te schatten welke verwachte ruimte onder het BCF 
plafond als verwachte bate kan worden opgenomen in de begroting 2019. Hierbij geldt als maximum de in 
de circulaire opgenomen verwachte meerjarige onderuitputting. De provinciale toezichthouder heeft dit 
standpunt aangescherpt, een gemeente mag in de begroting 2019 óf 50% van de in de circulaire gegeven 
ruimte ramen óf de laatst bekende definitieve uitkering uit het BCF structureel doortrekken. De provincie 
spreekt een voorkeur uit voor de laatste optie vanuit het voorzichtigheidsbeginsel. De laatst bekende 
definitieve uitkering betreft de onderuitputting 2017. De onderuitputting over 2017 is vastgesteld op 
landelijk 149,5 miljoen euro. Dit komt voor Groningen neer op een bedrag van ongeveer 2,1 miljoen euro. 

Wij vinden het niet reëel vanaf 2019 een verwachte bate in de begroting op te nemen als gevolg van 
mogelijke ruimte onder het BCF plafond. Het investeringsvolume van decentrale overheden is flink 
toegenomen in de afgelopen jaren en we verwachten nog een verdere toename als gevolg van de recent 
afgesloten collegeprogramma's. Hiermee stijgen de verwachte declaraties uit het BCF. Om deze reden 
nemen wij geen verwachte bate op in de begroting voor dit onderwerp. Op basis van de 
septembercirculaire 2018 zullen we dit standpunt opnieuw beoordelen. 

Overige ontwikkelingen 
Naast bovenstaande ontwikkelingen zijn de maatstafgegevens geactualiseerd ten opzichte van de 
septembercirculaire 2017 en de maartcirculaire 2018. Met name het aantal inwoners en het aantal 
bijstandsontvangers valt lager uit dan eerder ingeschat. Dit leidt tot een neerwaartse aanpassing van de 
verwachte uitkering uit het gemeentefonds. 
Tenslotte worden de resterende middelen die beschikbaar waren voor kosten gerelateerd aan de verhoogde 
asielinstroom in 2018 teruggestort naar de algemene uitkering en naar het ministerie van SZW. De vrijval 
naar het gemeentefonds bedraagt 50 miljoen euro in 2018. Voor Groningen circa 0,7 miljoen euro. Per saldo 
leiden deze ontwikkelingen tot een nadeel van 1,5 miljoen euro in 2018, oplopend tot een nadeel van 2,0 
miljoen euro per 2022. 

Overheveling integratie uitkering Sociaal domein naar algemene uitkering 
In het Regeerakkoord is opgenomen dat het integreerbare deel van de integratie uitkering Sociaal domein 
met ingang van 2019 opgaat in de algemene uitkering en daarmee deel uitmaakt van de 'trap op, trap af' 
systematiek. In de meicirculaire 2018 is dit technisch uitgewerkt door de verdeelmodellen van de 
integreerbare delen van het sociaal domein in te voegen bij het verdeelmodel van de algemene uitkering. 
Hierbij zijn de verdeelmaatstaven zoveel als mogelijk geharmoniseerd en geactualiseerd. Het 
herverdeeleffect dat hiermee ontstaat in het algemene deel van de algemene uitkering wordt tijdelijk 
opgelost met een suppletie uitkering. Voor Groningen leidt het herverdeel effect tot een nadeel van 1,8 
miljoen euro. Dit wordt voor 1,7 miljoen euro veroorzaakt door de definitiewijziging van de maatstaf 
jongeren (van jongeren onder de 20 jaar naar jongeren onder 18 jaar). Het rijk is voornemens alle 
verdeelmodellen van het sociaal domein per 2021 integraal aan te passen. Op dit moment valt niet in te 
schatten welke herverdeeleffecten daaruit volgen. In de meerjarenraming gaan we vooralsnog niet uit van 
herverdeeleffecten en trekken we de suppletie uitkering dus structureel door. 

Vanaf het uitkeringsjaar 2019 houdt de integratie uitkering Sociaal domein op te bestaan. De betreffende 
onderdelen zijn dan of naar de algemene uitkering overgeheveld of omgezet naar een integratie uitkering^. 
Het rijk heeft nog eenmalig de verdeelmodellen van de integreerbare onderdelen voor het uitkeringsjaar 
2019 gepresenteerd alsof de overheveling nog niet heeft plaatsgevonden. Daardoor is het mogelijk de oude 
situatie te vergelijken met de nieuwe situatie. 

De overheveling van de integreerbare onderdelen van de integratie uitkering Sociaal domein naar de 
algemene uitkering leidt vanaf 2020 tot een hoger accres. Vanuit dit hogere accres moeten de 
kostenstijgingen in de overgegane onderdelen van het sociaal domein per 2020 worden opgevangen. Met 
de overheveling naar de algemene uitkering vervalt dus ook de directe koppeling tussen de beschikbare 
budgetten in de integratie uitkering Sociaal domein en de budgetten in de gemeentelijke begroting. 

Naast de overheveling zijn in de meicirculaire 2018 de maatstaven van de verdeelmodellen in de integratie 
uitkering Sociaal domein geactualiseerd en is (structurele) loon- en prijscompensatie over 2018 toegekend. 
2019 is het laatste jaar waarover loon- en prijscompensatie en compensatie voor volumeontwikkelingen 
vanuit het rijk wordt ontvangen voor de integreerbare onderdelen van de integratie uitkering Sociaal 
domein. Vanaf 2020 moeten deze ontwikkelingen worden opgevangen uit de accressen. In dit voorstel 

^ De volgende onderdelen gaan over; Wmo 2015, Jeugdhulp, Participatie (onderdeel Re-integratie klassiek) en Wmo 
huishoudelijke verzorging. De volgende onderdelen gaan niet over; Beschermd wonen. Jeugd onderdeel Voogdij/18-H, 
Participatie onderdelen voorheen Wajong, Begeleid werken en Wsw 'oude stijl'. 



worden de financiële mutaties nog eenmaal weergegeven conform de opbouw van de oude integratie 
uitkering Sociaal domein. 

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 € 1.000) Programma 2018 2019 2020 2021 2022 
1. DigiD en Mijnoverheid Algemene 

middelen 
-46 

2. Handelsregister Algemene 
middelen 

-9 -9 

Totaal taakmutaties -55 -9 

Ad 1. DigiD en Mijnoverheid 
Eind 2017 hebben de VNG en het Ministerie van BZK afgesproken dat de doorbelasting van DigiD 
en MijnOverheid 2018 via de algemene uitkering uit het gemeentefonds verloopt. De uitname voor 2018 is 
landelijk bepaald op 3,85 miljoen euro. Voor Groningen komt de uitname in 2018 uit op € 46.000,-. 

Voorstel: Er is geen budget waarmee de korting kan worden verrekend. De uitname van € 46.000,- komt ten 
laste van de algemene middelen. 

Ad 2. Handelsregister 
De Kamer van Koophandel beheert in opdracht van het Ministerie van EZK het Handelsregister. Gemeenten 
dragen via een uitname uit het gemeentefonds bij aan het Handelsregister. De bijdrage voor 2018 en 2019 
komt voor Groningen uit op jaarlijks € 9.000,-. 

Voorstel: Mutaties onder de € 15.000,- worden niet verrekend met de sector. Het jaarlijkse nadeel van 
€ 9.000,- in 2018 en 2019 komt ten laste van de algemene middelen. 

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 soms 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 verantwoord op programma 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien en kunnen 
worden doorgegeven aan desbetreffende inhoudelijke programma's waarop de betreffende taken worden 
uitgevoerd. De meicirculaire 2018 leidt tot de volgende aanpassingen: 



Specificatie integratie- en 
decentralisatieuitkeringen 
(x € 1.000) 

Programma 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Wmo huishoudelijke 
verzorging 

4 Welzijn, 
gezondheid en zorg 

-17 288 804 804 804 804 

2. Schulden en armoede 1 Werk en inkomen 441 363 363 

3. Referendum 11 Stadhuis en 
Stadjer 

356 

4. Innovatieve aanpak 
energiebesparing 

8 Wonen 298 

5. Matchen op werk 1 Werk en inkomen 80 

6. Vrouwenopvang 4 Welzijn, 
gezondheid en zorg 

-20 -23 -23 -24 -24 

7. Versterking lokale werk
gelegenheid Groningen 

1 Werk en inkomen 1.900 1.900 

8. LHBT emancipatiebeleid 4 Welzijn, 
gezondheid en zorg 

20 

9. Economische 
zelfstandigheid 

1 Werk en inkomen 40 

10. Armoedebestri jding 
kinderen 

1 Werk en inkomen 84 84 84 84 

11. Maatschappelijke 
opvang 

4 Welzijn, 
gezondheid en zorg 

-18 -251 -251 -251 -251 -251 

12a. Decentralisatie AWBZ 
naar Wmo 

4 Welzijn, 
gezondheid en zorg 

2.432 1.747 1.747 1.747 1.747 

12b. Decentralisatie 
jeugdzorg 

4 Welzijn, 
gezondheid en zorg 

1.506 434 434 434 434 

12c. Decentralisatie 
Participatiewet 

1 Werk en inkomen 858 837 770 776 111 

Totaal mutaties -35 7.948 5.895 3.928 3.570 2.905 

Ad 1. Wmo huishoudelijke verzorging 
De verdeling is gewijzigd door het toevoegen van de loon- en prijsbijstelling over 2018, door het gebruik 
van actuelere maatstafaantallen en door de overheveling van 54 miljoen euro uit het budget voor de Wmo 
2015 (splitsing van het budget voor het abonnementstarief Wmo over Wmo 2015 en Wmo huishoudelijke 
hulp). Voor Groningen leiden deze mutaties tot een nadeel van € 17.000,- over 2017, een voordeel van 
€ 288.000,- in 2018 en een structureel voordeel van € 804.000,- vanaf 2019. Vanaf 2019 gaat de integratie 
uitkering Wmo Huishoudelijke hulp samen met een aantal onderdelen van de integratie uitkering Sociaal 
domein over naar de algemene uitkering (zie ook nr. 12 Vernieuwing sociaal domein). 

Voorstel: De mutaties worden verrekend met programma '4 Welzijn, gezondheid en zorg'. 

Ad 2. Schulden en armoede 
Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stelt het kabinet voor drie jaar geld ter 
beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder 
kinderen. Het Rijk heeft met de VNG op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de inzet van deze middelen. De 
middelen zullen worden ingezet ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid zodat 
gemeenten een impuls kunnen geven aan de verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de 
gemeentelijke schuldhulpverlening en versterking van de lokale regie van het armoedebeleid. Groningen 
ontvangt in dit kader een bijdrage van € 441.000,- in 2018 en jaarlijks € 363.000,- in 2019 en 2020. 

Voorstel: De middelen te verrekenen met programma '1 Werk en inkomen' om hiermee het gemeentelijke 
armoede- en schuldenbeleid voor de komende drie jaar te versterken. 



Ad 3. Referendum 
Gemeenten ontvangen een vergoeding voor het organiseren van het raadgevend referendum over de Wet 
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dat is gehouden op 21 maart 2018. Groningen ontvangt in dit 
kader een bijdrage van € 356.000,- in 2018. 

Voorstel: De middelen te verrekenen met programma '11 Stadhuis en Stadjer' ter dekking van de kosten 
voor het organiseren van het referendum. 

Ad 4. Innovatieve aanpak energiebesparing 
Het programma "Innovatieve aanpakken energiebesparing bestaande koopwoningen" 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. Groningen ontvangt in dit 
kader een bijdrage van € 298.000,- in 2018. In 2016 en 2017 zijn ook al middelen beschikbaar gesteld voor 
deze aanpak. 

Voorstel: De middelen te verrekenen met programma '8 Wonen', zodat de aanpak kan worden 
gecontinueerd. 

Ad 5. Matchen op werk 
Werkgevers dringen in toenemende mate aan op eenduidige en herkenbare dienstverlening in de 
arbeidsmarktregio's. Zij willen bediend worden vanuit één regionaal werkgeversloket. In het Regeerakkoord 
is opgenomen dat werkgevers zoveel mogelijk 'ontzorgd' worden bij hun zoektocht naar personeel en bij 
vragen over de arbeidsmarkt. Daarom zet de Staatssecretaris van SZW zich de komende jaren via het 
programma Matchen op Werk in voor het versterken van de gecoördineerde werkgeversdienstverlening in 
de arbeidsmarktregio's. Landelijk is 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiervan is 3 miljoen euro 
gereserveerd om de arbeidsmarktregio's op maat te ondersteunen bij hun inspanningen om regiospecifieke 
knelpunten aan te pakken. De arbeidsmarktregio's hebben hiervoor verbeterplannen ingediend. De overige 
2 miljoen euro wordt gereserveerd om een aantal stelselvraagstukken en regio-overstijgende knelpunten 
aan te pakken, die een rol spelen bij werkgeversdienstverlening. Groningen ontvangt in dit kader een 
bijdrage van € 80.000,- 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. De middelen worden 
verrekend met programma '1 Werken inkomen'. 

Ad 6. Vrouwenopvang 
De maatstafaantallen voor de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang zijn geactualiseerd en leiden voor 
Groningen tot een nadeel van € 20.000,- in 2018, tot een jaarlijks nadeel van € 23.000,- in 2019 en 2020 en 
tot een jaarlijks nadeel van € 24.000,- in 2021 en 2022. 

Voorstel: Aangezien het middelen betreft die de gemeente Groningen ontvangt in haar hoedanigheid als 
centrumgemeente worden de mutaties verrekend met programma '4 Welzijn, gezondheid en zorg'. 

Ad 7. Versterking lokale werkgelegenheid Groningen 
Om de partners binnen de aardbevingsregio Groningen financieel te ondersteunen is 6,230 miljoen euro 
over de periode 2017-2021 gereserveerd. De gelden zijn bedoeld om kandidaten uit de WW, bijstand en zij-
instromers om te scholen naar banen in de aardbevingsgerelateerde bouw en technieksector. Afspraken en 
andere relevante kwesties zijn ter ondersteuning vastgelegd in een bestuursconvenant, ondertekend op 5 
maart 2018. De bedragen worden uitgekeerd aan de centrumgemeente Groningen voor de 
arbeidsmarktregio Groningen. Groningen ontvangt in dit kader 1,9 miljoen euro in 2018 en 1,9 miljoen euro 
in 2019. 

Voorstel: Aangezien het middelen betreft die de gemeente Groningen ontvangt in haar hoedanigheid als 
centrumgemeente worden de extra middelen verrekend met de arbeidsmarktregio. De middelen worden 
verrekend met programma '1 Werk en inkomen'. 

Ad 8. LHBT emancipatiebeleid 
Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstelling de veiligheid, weerbaarheid en sociale 
acceptatie van LHBT (Lesbische vrouwen. Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenderpersonen) 
verder te bevorderen. Van de Regenboogsteden hebben zich in totaal 39 gemeenten aangemeld voor een 
verlenging van de samenwerking op LHBT-beleid. Groningen ontvangt een bijdrage van € 20.000,- hiervoor 
in 2018. 
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Voorstel: De middelen te verrekenen met programma '4 Welzijn, gezondheid en zorg', zodat de verlenging 
kan worden uitgevoerd. 

Ad 9. Economische zelfstandigheid 
Op de uitnodiging van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de centrumgemeenten van 
de arbeidsmarktsregio's om ook in 2018 het programma economische zelfstandigheid uit te voeren hebben 
24 gemeenten positief gereageerd. Het programma heeft als doel om de economische zelfstandigheid van 
vrouwen te vergroten door hen te stimuleren om stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. Groningen 
ontvangt in 2018 een bijdrage van €40.000,- hiervoor. 

Voors(e/; Aangezien het middelen betreft die de gemeente Groningen ontvangt in haar hoedanigheid als 
centrumgemeente worden de extra middelen verrekend met de arbeidsmarktregio. De middelen worden 
verrekend met programma '1 Werk en inkomen'. 

Ad 10. Armoedebestrijding kinderen 
Jaarlijks bij de meicirculaire vindt een actualisatie plaats van de verdeling van de € 85.000,— die vanaf 2017 
structureel beschikbaar is gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. 
Groningen ontvangt door de actualisatie vanaf 2019 jaarlijks een extra bijdrage van € 84.000,—. 

Voorstel: Eerder zijn deze middelen specifiek beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede onder 
kinderen. Het voorstel is de actualisatie van de bijdrage ook te verrekenen voor het betreffende doel (via 
programma '1 Werk en inkomen'}. 

Ad 11. Maatschappelijke opvang 
De maatstafaantallen voor de decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang zijn geactualiseerd en 
leiden voor Groningen tot een nadeel van € 18.000,- over 2017 en jaarlijks een nadeel van € 251.000,- vanaf 
2018. 

Voorstel: Aangezien het middelen betreft die de gemeente Groningen ontvangt in haar hoedanigheid als 
centrumgemeente worden de mutaties verrekend met programma '4 Welzijn, gezondheid en zorg'. 

Ad 12a,b,c. Vernieuwing sociaal domein 
Vanaf het uitkeringsjaar 2019 houdt de integratie uitkering Sociaal domein op te bestaan. De betreffende 
onderdelen zijn dan of naar de algemene uitkering overgeheveld of omgezet naar een integratie uitkering. 
Het rijk heeft nog eenmalig de verdeelmodellen van de integreerbare onderdelen voor het uitkeringsjaar 
2019 gepresenteerd alsof de overheveling nog niet heeft plaatsgevonden. Daardoor is het mogelijk de oude 
situatie te vergelijken met de nieuwe situatie. 

Naast de overheveling zijn in de meicirculaire 2018 de maatstaven van de verdeelmodellen in de integratie 
uitkering Sociaal domein geactualiseerd en is (structurele) loon- en prijscompensatie over 2018 toegekend. 
2019 is het laatste jaar waarover loon- en prijscompensatie en compensatie voor volumeontwikkelingen 
vanuit het rijk wordt ontvangen voor de integreerbare onderdelen van de integratie uitkering Sociaal 
domein. Vanaf 2020 moeten deze ontwikkelingen worden opgevangen uit de accressen. 

Vanaf 2019 daalt het budget voor het onderdeel Wmo 2015. Dit wordt deels verklaard door actualisatie van 
de maatstaven en deels doordat landelijk 54 miljoen euro uit dit budget wordt overgeheveld naar de Wmo/ 
huishoudelijke verzorging (zie nr. 1). De middelen die bij de maartcirculaire 2018 zijn toegekend (landelijk in 
totaal 143 miljoen euro) worden nu verdeeld over de Wmo 2015 en Wmo/huishoudelijke verzorging. De 
stijging bij Wmo Beschermd wonen wordt verklaard door de structurele doorwerking van de toekenning 
van loon- en prijscompensatie over 2018. 

Het objectieve budget voor Jeugdzorg daalt vanaf 2019 deels door een lager budgetaandeel en deels door 
een overheveling van landelijk 60 miljoen euro uit het objectieve budget naar het budget voor Jeugdzorg 
voogdij/18-)-. 

In de circulaire worden daarnaast nog vier inhoudelijke ontwikkelingen benoemd die leiden tot mutaties. 
Het betreft de uitname van middelen voor financiering van de doventolk (landelijk 1,09 miljoen euro in 
2018), de toevoeging van middelen voor verlengde pleegzorg (landelijk 5 miljoen euro in 2018, oplopend tot 
structureel 13,7 miljoen euro vanaf 2020), de uitname van middelen voor forensisch medische expertise 
kindermishandeling (landelijk structureel € 600.000,- vanaf 2018) en de uitname van middelen voor 
ketensystemen jeugd (landelijk jaarlijks € 465.000,- in 2018 tot en met 2020). 



In onderstaande tabel worden de financiële mutaties nog eenmaal weergegeven conform de opbouw van 
de oude integratie uitkering Sociaal domein. Conform bestaand beleid worden deze mutaties verrekend met 
de inhoudelijke programma's en hebben daarmee geen effect op het concernresultaat. Met de overheveling 
naar de algemene uitkering van de integreerbare onderdelen van de integratie uitkering vervalt vanaf 2019 
de directe koppeling tussen de beschikbare budgetten in de integratie uitkering Sociaal domein en de 
budgetten in de gemeentelijke begroting. Conform de werkwijze bij de overige domeinen wordt jaarlijks bij 
de begroting integraal de hoogte van de benodigde budgetten afgewogen. Taakmutaties worden specifiek 
afgewogen. 

(x dzd €) 2018 2019 2020 2021 2022 

Wmo 2015 592 -135 -135 -135 -135 

Wmo Beschermd wonen 1.840 1.882 1.882 1.882 1.881 

Jeugdzorg objectief budget 1.220 -235 -235 -235 -235 

Jeugdzorg Voogdij/18-i- 286 669 669 669 669 

Participatiewet WSW 857 985 918 924 35 

Participatiewet re-integratie 1 -148 -148 -148 76 

Totaal 4.796 3.018 2.951 2.957 2.291 

Voorstel: De mutaties te verrekenen met de programma's '4 Welzijn, gezondheid en zorg' en '1 Werk en 
inkomen'. 

Overige ontwikkelingen 
Transformatiefonds Jeugd 
In juni 2018 zijn de 'spelregels' van het Transformatiefonds Jeugd gepubliceerd. Hierin staat beschreven op 
welke wijze een jeugdzorgregio een bijdrage uit het transformatiefonds kan ontvangen, en aan welke 
voorwaarden voldaan moet worden. 

Macronorm O ZB 
Volgens cijfers van onderzoeksinstituut COELO stijgt de totale landelijke OZB-opbrengst in 2018 met 95 
miljoen euro, een stijging van 2,36%. De macronorm voor 2018 is 3,20%. Dat betekent dat de stijging in 
2018 binnen de macronorm blijft. De macronorm voor 2019 wordt in de circulaire bepaald op 4,0%. 

Traject herziening financiële verhoudingen 
Er zijn verschillende rapporten verschenen die aanbevelingen bevatten ten bate van het financiële stelsel. 
Daarnaast zijn er in het Regeerakkoord enkele afspraken gemaakt die met name van invloed zijn op de 
financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Voor het zomerreces ontvangt de Tweede Kamer een 
brief waarin is aangegeven vanuit welk perspectief het kabinet aanpassingen wil voorstellen in de financiële 
verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Zodra hierover meer duidelijkheid is wordt u hierover 
geïnformeerd. 

EMU norm decentrale overheden 
In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen van 23 mei 2018 j l. is gesproken over de EMU norm 
voor de decentrale overheden. Voor de periode 2019-2022 is de EMU norm voor decentrale overheden 
bepaald op -0,4% van het BBP per jaar. Medeoverheden moeten in onderling overleg komen tot een 
onderverdeling. 

BTW en sport 
Met het verruimen van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 verandert het landschap van de 
financiering van sportaccommodaties. Het recht op vooraftrek van btw over kosten gerelateerd aan het ter 
beschikkingstelling van sportaccommodaties vervalt. De rijksoverheid zal de gemeenten voor dit nadeel 
compenseren via een nieuwe specifieke-uitkering Sport (SPUK Sport). Gemeenten zullen om in aanmerking 
te kunnen komen vóór 1 december 2018 een aanvraag moeten indienen waarbij zij alle btw belaste kosten 
in kaart brengen met betrekking tot de bouw, het onderhoud van sportaccommodaties en het beheer van 
sport en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De kosten die voor de aanvraag in aanmerking 
komen betreffen uitsluitend kosten die vanaf 1 januari 2019 gemaakt zijn. 

Rechtmatigheidsverantwoording door het college van burgemeester en wethouders 
In de meicirculaire 2017 is het voornemen aangekondigd om de verantwoordelijkheid van het college van 
burgemeester en wethouders en van gedeputeerde staten voor een rechtmatig financieel beheer duidelijker 
in de regelgeving te markeren door hen te verplichten in de jaarrekening een verantwoording op te nemen 
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over de rechtmatigheid van de baten, de lasten en de balansmutaties. Gesprekken die het het Rijk het 
afgelopen jaar heeft gevoerd met gemeenten, provincies en accountants hebben de wenselijkheid van de 
invoering van een dergelijke verantwoording bevestigd. De verwachting is dat deze verplichting met ingang 
van het verslagjaar 2021 zal kunnen gelden. 

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

Begrotingswijziging 2018 
Eflecrten meicirculaire 

Betrokken (jirectie(s) 
Naam vocHslel 
Besluitvorminjf (orjiaan ^ datum) 

Diverse directies 
Effecten meicirculaire 
Raad, 26 september 2018 

Incidenteel / Structureel 
Soort wijziging 

I 
Exploitatie 

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro 

Deelprogramma Programma Directie I/s Lasten 
Saldo voor 

Baten res. mut. Toev.res. Onttr. 
Saldo na 

res. res. mut. 
01 1 Werk en activering 01 Werk en Inkomen Werk 1 2 020 -2 020 -2 020 
01.1 Werk en activerinjij 01 Werk en Inkomen Werk 1 8S8 858 -8-:8 
01 2 inkomen cn aniuiedcvcrlichtinL^ 01 Werk en Inkomen [nkome nsdienstve rie ning I 441 -441 -441 
04 1 Sociaal klimaat 04 Welzijn, gezondheid en zorg Maatschappelijke Ontwikkeling 1 20 -20 -20 
^42^Passende^ondei^^ z^t^ 04^Welajn^^ezm Maalschappelijkc OnlwikkuliHL; I 4 209 -4 209 -1 :iw 
04 2 Passende ondersteuning en zorg 04 Welajn. gezondheid en zorg Maatschappelijke Ontwikkeling 1 -289 289 289 
08 4 Kv\alitfc.'il wiiniiigvoorraad 08 Wonen SÜ Beleid en Ontwerp _J 298̂  -298 -2m 
11 1 Publieke dienstverlenin ĵ 11 Stadhuis en Stadjer Publieke dienstverlening 1 356 -356 -356 
13 1 Algem ink & post onvoorzien 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien Concemposten I 7 913 7 913 7913 

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING flHHHHHHHi 7.913 7.913 0 0 0 0 

Inho 
Zie voorb^^cnJ vonr.slel. 

iiiJi-l/jk toehchfin ' ^ • y ' " " " , ' . - . " w ; - - / y i » x 

De ontwikkelingen voor de jaarschijf 2019 en verder worden meegenomen bij het opstellen van de 
ontwerpbegroting 2019. 

Kader op te nemen bestemmingsvoorstellen 
Op 29 maart 2017 heeft uw raad het raadsvoorstel 'Eén integraal afwegingsmoment, kader op te nemen 
bestemmingsvoorstellen' vastgesteld. Hierin is opgenomen welke bestemmingsvoorstellen wel en welke 
niet mogen worden opgenomen in het raadsvoorstel bij de gemeenterekening. In de meicirculaire 2018 zijn 
drie nieuwe decentralisatie uitkeringen opgenomen waarvan we voorstellen ze toe te voegen aan dit kader. 
Het betreft de volgende drie decentralisatie uitkeringen: 

Schulden en armoede (onderdeel 'Incidentele middelen gemeentefonds') 
Matchen op werk (onderdeel 'Samenwerkingsverbanden/ centrumgemeente') 
Versterking lokale werkgelegenheid Groningen (onderdeel 'Samenwerkingsverbanden/ 
centrumgemeente') 

Hiermee blijven de middelen 2 jaar beschikbaar voor het doel of beschikbaar voor het betreffende 
samenwerkingsverband. 

Lange Termijn Agenda 

Het voorstel over de meicirculaire 2018 staat geagendeerd voor behandeling in september 2018. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 
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