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Geachte heer, mevrouw. 

Op 30 mei jongstleden is de Meicirculaire 2014 verschenen. In de circulaire is 
informatie opgenomen over de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze 
informatie is relevant voor het lopende begrotingsjaar en de voorbereiding 
voor de begroting 2015. Wij hebben u toegezegd om de eerste uitkomst van 
de Meicirculaire 2014 met u te delen voorafgaand aan het Voorjaarsdebat op 
25 juni 2014. De analyse van de Meicirculaire is nog niet volledig algerond. 
Dit heeft onder andere te maken met de introductie van het nieuwe deelfonds 
sociaal domein. Vandaar dat we in deze brief de voorlopige uitkomst van de 
Meicirculaire voor de gemeente Groningen presenteren. Voor zover we nu 
kunnen beoordelen pakt het accres van de algemene uitkering positief uit voor 
de gemeente Groningen. En ten aanzien van de herijking (het 'groot 
onderhoud') verwachten we een kleiner nadeel dan gepresenteerd in maart 
van dit jaar. De eflecten van de actualisatie van de maatstaven van de 
algemene uitkering moeten we nog bepalen. Dit kan nog een negatief effect 
hebben op de raming. De volledige anafyse betrekken we bij het opstellen van 
de Gemeentebegroting 2015. 

De Meicirculaire 2014 kent een nieuwe opzet. Zo is onder andere een 
bestuurlijke samenvatting opgenomen. Kortheidshalve verwijzen we u naar 
dit eerste hoofdstuk van de circulaire, waarin de hooidzaken worden 
toegelicht voor bestuurders en niet-finance le gebruikers van de circulaire (zie 
www.riiksoverheid.nn. 
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Zoals aangegeven bevat de Meicirculaire 2014 belangrijke informatie voor 
het financieel perspectief van de gemeente Groningen. Een eerste analyse van 
de circulaire levert de volgende inzichten op: 

In de circulaire is informatie opgenomen over het deelfonds sociaal 
domein (de decentralisaties) vanaf 2015. Groningen ontvangt naar 
verwachting in 2015 in totaal 166,4 miljoen euro voor de uitvoering 
van de nieuwe Wmo en de Jeugdwet. Hier zitten ook gelden bij voor 
omliggende gemeenten, die Groningen ontvangt als centrumgemeente. 
Ten opzichte van het voorlopig budget dat is gepubliceerd in 
december 2013/januari 2014 betekent dit een stijging van 15,2 miljoen 
euro. Dit lijkt voor een belangrijk deel verklaard te worden door extra 
middelen voor onze taken als centrumgemeente. Ook de omvang van 
het Participatiebudget voor Groningen is recent bekend gemaakt. Wij 
ontvangen 48,2 miljoen euro in 2015. Op dit moment kunnen we nog 
niet aangeven wat de consequenties zijn van de aangekondigde 
budgetten in relatie tot de nieuwe taken van de gemeente; 

- De korting vanuit het regeerakkoord op de Wmo integratieuitkering is 
verwerkt. Voor Groningen betekent dit, dat de integratieuitkering 
daalt van 17,1 miljoen in 2014 naar 12,9 miljoen in 2015. Deze 
korting geven we door aan de sector en leidt niet tot een nadeel in het 
meerjarenbeeld. De gevolgen van de korting moeten nog in beeld 
worden gebracht; 

Het groot onderhoud aan het gemeentefonds is verwerkt in de 
circulaire. In 2015 wordt de eerste tranche van het groot onderhoud 
doorgevoerd. In 2016 volgt de tweede tranche. Het groot onderhoud 
heeft betrekking op de chjsterinde ling, maatstaven, decentralisatie-
uitkeringen en bedragen per eenheid. Dit brengt herverdeeleffecten 
met zich mee. Voor de gemeente Groningen betekent het een nadelig 
herverdeeleffect. In eerste instantie werd aangegeven dat de 
overgangsperiode naar de nieuwe situatie drie jaar zou bedragen. In de 
Meicirculaire 2014 is dit aangepast naar twee jaar. Voor Groningen 
betekent dit dat we sneller toegroeien naar het volledige nadeel. De 
herverdeeleffecten zijn bij de Meicirculaire 2014 geactualiseerd ten 
opzichte van eerdere berichtgeving in maart 2014. Het nadeel 
bedraagt voor Groningen structured 2,8 miljoen euro. In de 
berichtgeving van maart 2014 was dit nog 3,8 miljoen euro. Voor 
Groningen zou dit een voordeel betekenen van structureei 1 miljoen 
euro; 
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De jaarlijkse toe-of afiiame van het gemeentefonds, voortvloeiend uit 
de normeringsystematiek ("trap op, trap af), wordt het accres 
genoemd. In de circulaire zijn de nieuwe accressen gepubliceerd. Ten 
opzichte van de cijfers waarmee we rekening hebben gehouden in het 
financieel perspectief bij de Voorjaarsbrief betekent dit een nadeel van 
ongeveer 400 duizend in 2014, een voordeel van 500 duizend in 2015, 
een voordeel van 2,3 miljoen in 2016 en 2017 oplopend tot 2,5 
miljoen in 2018. 

Het gaat hier nadrukkelijk om de eerste inzichten in de gevolgen van de 
Meicirculaire 2014. Zo moet onder andere de ontwikkeling van de 
maatstaven, benodigd voor de berekening (aantal inwoners, bijstandsklanten, 
woningen, en dergelijke), nog gebeuren. Dit leidt tot effecten die direct ten 
gunste often laste van het financieel perspectief komen. Daamaast moet nog 
een aantal taakmutaties in beeld worden gebracht. Deze hebben vaak niet 
direct effect op het gemeentelijk financieel perspectief, omdat ze in principe 
worden verrekend met de sector. 

We informeren u op een later moment over de volledige uitkomst van de 
Meicirculaire 2014. De effecten ervan betrekken we bij het samenstellen van 
de Gemeentebegroting 2015. 

Met vriendelijke groet, 
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