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Samenvatting
We informeren u, Conform onze toezegging, over de effecten van de meicirculaire
op het meerjarenperspectief van Dordrecht. De meicirculaire verkleint het tekort
zoals u dat bij de Kaderbrief 2015 heeft vastgesteld. Tegelijkertijd merken wij op
dat het eindsaldo van de begroting niet alleen door de meicirculaire wordt
beïnvloed.
We benoemen de overige factoren die van invloed zijn op het eindsaldo van de
Begroting 2015 en de daarmee samenhangende omvang van de discussie op
kerntaken.
1. Wat is de aanleiding?
U heeft bij de raadsbehandeling van de Kaderbrief aangegeven inzicht te willen
hebben in de effecten van de meicirculaire. De wethouder financiën heeft toegezegd
u voor de zomer hierover te informeren.
2. Wat willen we bereiken?
We willen u informeren over de effecten van de meicirculaire op de
meerjarenbegroting 2015.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
De meicirculaire betekent een verbetering van het financieel meerjarenperspectief
zoals u dat bij de Kaderbrief 2015 heeft vastgesteld.
Naast het eindsaldo van de kaderbrief en de meicirculaire maken ook de financiële
vertaling van de collegeprioriteiten naar de begroting, de structurele effecten van
de bestuursrapportage 2014 en de dekkingsmaatregelen vanuit scherper
begroten" hier deel van uit. Bij de Begroting 2015 rapporteren we daarnaast over
de voortgang van de ingeboekte taakstelling op regionale samenwerking en de
taakstellingen die zijn opgelegd aan onze Verbonden Partijen.
Daarmee wordt het totaalbeeld van de Begroting 2015 en de daarmee
samenhangende omvang van de discussie op kerntaken helder. Dit betekent, dat
de meicirculaire slechts één van de componenten is die de opgave voor de discussie
over kerntaken bepaalt.
Hoewel de meicirculaire zonder meer een positief effect heeft op ons
meerjarenperspectief verwachten wij, met in achtneming van de andere
opmerkingen, nog steeds voor een aanzienlijke financiële opgave te staan.
Onder het kopje Wat mag het kosten? staat een toelichting op de uitkomsten van
de meicirculaire.
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a. Inspraak en communicatie
Niet van toepassing.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Bij de Begroting 2015-2018 worden de effecten van de meicirculaire ter vaststelling
aan u voorgelegd.
4. Wat mag het kosten?
Effect op het lopende jaar 2014
De ontwikkeling van het accres en het volume 2014 is licht negatief ten opzichte
van de decembercirculaire 2013.
bij de Bestuursrapportage die u na de zomer voorgelegd wordt.
De mutaties zijn het gevolg van volumeaanpassingen in de aantallen van Dordrecht
bij een beperkt aantal maatstaven. Daarnaast is het accres iets lager vanwege een
lager prijsontwikkeling.
Effecten voor Begroting 2015-2018
De meicirculaire kent een positief effect op ons meerjarenperspectief.
De totale voordelige bijstellingen zijn voor de jaren 2015-2018 respectievelijk

In de cijfers van de Kaderbrief 2015 was nog geen rekening gehouden met de
effecten van de te ontvangen loon- en prijscompensatie en het groot onderhoud
gemeentefonds. Daarnaast leiden de mutaties op de rijksbegroting tot wijzigingen
in de jaarlijkse groei van het accres voor met name de jaren 2016 en 2017.
Budgetten Decentralisaties
In de meircirculaire heeft het Rijk voor twee van de drie pijlers (decentralisaties)
van het Sociaal Deelfonds de bedragen voor 2015 bekend gemaakt:

schaal waarop de Jeugdzorg georganiseerd wordt) gaat het om een bedrag van

centrumgemeente. Op Drechtsteden-niveau (de schaal waarop de WMO

Beide Dordtse bedragen zullen in de begroting 2015 onderdeel vormen van de
programmakaarten Jeugd & Onderwijs respectievelijk Zorg & Ondersteuning.
Daarnaast bedraagt de korting vanuit de meicirculaire voor Dordrecht op de huidige
verwachting grotendeels opvangen binnen de ruimte van bestaande WMObudgetten. In 2016 zal het nog resterende deel van de korting worden
geëffectueerd op het macrobudget. Hiermee is op dit moment nog geen rekening
gehouden.
Voor de derde decentralisatie, de Participatiewet, zijn in de meicirculaire (nog
steeds) geen bedragen opgenomen. Het Rijk heeft toegezegd in juni met een
separate brief te komen waarin bedragen voor 2015 worden vermeld. Het is niet uit
te sluiten dat specifiek voor Drechtwerk dit een negatief financieel effect heeft.
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Overigens heeft het rijk aangekondigd vanaf 2016 via een 'objectief verdeelmodel"
de budgetten te verdelen over gemeenten, in plaats van op basis van historische
gegevens. De omvang van de budgetten voor 2016 en verder zijn dan ook nog
onzeker.
5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
Niet van toepassing.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

J

Het college van Burgemeester en W
de secretaris de burg

M. M. van der Kraan
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