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inzake Meicirculaire 2017

Samenvatting

De Meicirculaire 2017 kent een structureel positief effect (tussen € 2,7 mln. - € 4,3
mln.).
Doelstelling

Met deze raadsinformatiebrief informeren we u over de effecten van de
Meicirculaire 2017, zodat u deze inzichten kunt betrekken bij uw behandeling van
de Kadernota 2018.
Stand van zaken/de feiten

Accres en volume ontwikkelingen
De Meicirculaire resulteert in een hogere uitkering van het gemeentefonds dan in
de Kadernota 2018 aangenomen. In de Kadernota is reeds uitgegaan van een
stijging van € 2,5 mln. structureel. In onderstaande tabel wordt de aanvullende
stijging weergegeven:
getallen x C 1.000

Onderdeel

2017

2018

2019

2020

2021

Accres en volume ontwikkelingen (t.o.v. kadernota)

2.040

2.746

3.531

4.287

3.370

Tabel I: Accres en volume ontwikkelingen

De stijging zoals meegenomen in de Kadernota 2018 is gebaseerd op de verwachte
inflatiecorrectie zoals die verwacht kon worden op basis van de Decembercirculaire
2016 en de op dat moment beschikbare CPB-gegevens. De aanvullende stijging die
nu optreedt, kan voornamelijk worden verklaard door:
- verdere bijstelling (verhoging) van de inflatieverwachtingen;
- overbesteding op de rijksuitgaven 2016 (werkt structureel door);
Daarnaast worden extra middelen toegekend om ambtelijke kosten af te dekken
vanwege de stijging van het aantal bijstandscliënten.Eén op één verwerking van dit effect levert het volgende beeld van het structurele
exploitatiesaldo.
getallen x C 1.000

Onderdeel
Saldo (concept) KN2018
Accres en volume ontwikkelingen (t.o.v. kadernota)
Saldo KN2018 + Meicirculaire 2017

2018
163
2.746
2.909

2019
-309
3.531
3.222

2020
1.921
4.287
6.208

2021
1.465
3.370
4.835

Tabel II: Saldo KN2018 incl. Meicirculaire
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Door de effecten uit Meicirculaire ontstaat er in de exploitatie aanvullende ruimte
om te anticiperen op ontwikkelingen ten aanzien van de in hoofdstuk 8 van de
Kadernota 2018 beschreven Overige (financiële) ontwikkelingen. Aanvullend op
deze ontwikkelingen zijn de volgende vier punten relevant:
In de Kadernota 2018 is nog geen rekening gehouden met de lasten van de
CAO voor gemeenteambtenaren die per 1 mei 2017 is verlopen. De precieze
impact van de nieuwe CAO is ook nu nog niet bekend. Wij verwachten dat
hierover meer bekend wordt voordat we de Begroting 2018 in het college
behandelen. Een gedeelte van de ruimte uit de Meicirculaire zullen we naar
verachting inzetten ter afdekking van de CAO aanpassing. Een loonstijging van
1,0% vraagt structureel ongeveer € 450.000,-.
-

Ten tijde van het opstellen van de Kadernota 2018 heeft in de diverse
gemeenschappelijke regelingen nog geen besluitvorming plaatsgevonden over
de begroting 2018 van de betreffende gemeenschappelijke regeling. Deze
besluitvorming vindt voor het zomerreces plaats. In de Begroting 2018 zullen
we de besluitvorming over deze begrotingen verwerken. Wanneer de gevraagde
nullijn (bij de GRD) niet wordt overgenomen zal een gedeelte van de ruimte uit
de Meicirculaire moeten worden ingezet ter dekking.
In het najaar vindt een afweging plaats over het aandeelhouderschap in de
Eneco groep. Het college van B&W van Rotterdam heeft al een belangrijk
signaal gegeven door aan te geven haar aandelenbezit af te willen bouwen.
Ingeval van een Dordts besluit tot afbouw zal geanticipeerd moeten worden op
substantieel lagere dividend-inkomsten. Alleen Stedin zal in die situatie nog
dividend-potentie hebben. Echter, daar staat het resultaat onder toenemende
druk door o.a. invloed van de ACM.
De voorgestelde besluiten in de Kadernota 2018 resulteren in een
weerstandsratio onder 1,0. Daarbij komt de verwachting dat de
Bestuursrapportage 2017 een aanzienlijk tekort zal vertonen (met name door
tekorten op bijstandsuitkeringen en Jeugdzorg), waardoor de
weerstandscapaciteit afneemt.

In de Kadernota 2018 is beschreven dat nagestreefd wordt de ratio in de Begroting
2018 weer boven 1,0 te brengen. Op basis van de voorgestelde besluiten in de
Kadernota 2018 is hiervoor € 2,8 mln. nodig. De ruimte in de jaarschijven 2017 en
2018 biedt mogelijkheden dit op te lossen.
Overige onderdelen Meicirculaire 2017
Naast het effect op het structurele begrotingssaldo is er in de Meicirculaire 2017
ook sprake van beleidsmutaties, gewijzigde decentralisatie uitkeringen en
wijzigingen in het deelfonds sociaal domein.
Deze wijzigingen kennen geen financieel saldo omdat de achterliggende activiteiten
binnen het beschikbare budget moeten worden uitgevoerd.
Beleidsmutaties
Tot en met 2017 werden op basis van afspraken met VNG diverse bedragen
onttrokken uit het gemeentefonds (ten behoeve van o.a. Kwaliteitsinstituut
Nederlandse Gemeenten (KING), het A+O fonds en de Waarderingskamer). Deze
werkwijze is veranderd. Met ingang van 2018 worden deze direct kosten in
rekening gebracht bij de gemeenten.
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Decentralisatie-uitkeringen
De bedragen voor diverse decentralisatie uitkeringen zijn aangepast. Hierbij vallen
de volgende mutaties op:
Voor de WMO komen structureel extra middelen beschikbaar. Dit mede als gevolg
van de index 2017, nieuwe WLZ-cliënten met NIPT (modulair pakket thuis) en de
extramuralisering.
In 2017 wordt € 180.000,- ontvangen ten behoeve van onderzoek naar nieuwe
bedreigingen in de bodem, specifiek Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen (PFAS-stoffen
zoals PFOA en PFOS).
Voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog is op basis van een aanvraag € 894.000 toegekend.
Deelfonds sociaal domein
Binnen het deelfonds sociaal domein zijn diverse wijzigingen doorgevoerd. Per saldo
verbetert de financiële positie binnen het sociaal domein hierdoor marginaal. De
verbetering biedt geen nieuwe oplossing voor de bestaande financiële problematiek.
Kosten en dekking

Niet van toepassing
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Niet van toepassing.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

De informatie uit deze raadsinformatiebrief kan worden betrokken de behandeling
van de Kadernota 2018 en zal definitief worden verwerkt bij de begroting 20182021 (en de Bestuursrapportage 2017).
Bijlagen

Geen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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