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Geachte raadsleden, 

Inleiding 
In deze brief gaan we kort in op de mutaties uit de decembercirculaire 2017 van het Gemeentefonds 
en de consequenties die daaruit voortvloeien voor onze gemeentebegroting. 

Kernboodschap 
De decembercirculaire heeft beperkte gevolgen. Het regeerakkoord Rutte III en de daarbij behorende 
startnota van het Ministerie van Financiën zijn niet verwerkt in de decembercirculaire. Het accres 
(groei/ krimp van het fonds) wordt in december nooit bijgesteld. Al met al een vlakke circulaire waarin 
het vooral gaat over het afwikkelen van de laatste zaken van het uitkeringsjaar 2017. De bijstelling van 
een aantal gemeentelijke maatstaven zorgt echter voor een bescheiden meerjarig voordeel van rond 
de € 9.000. 

Cijfermatige ontwikkelingen decembercirculaire 2017 
De financiële gevolgen op de begroting zijn als volgt samen te vatten. 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021
Septembercirculaire 2017 24.404.000 25.469.000 26.017.000 26.550.000 26.973.000

Decembercirculaire 2017 24.398.000 25.477.000 26.026.000 26.559.000 26.982.000

Mutatie december 2017 t.o.v. 
september 2017 

-6.000 8.000 9.000 9.000 9.000

Toelichting 
De toelichting op de mutaties is als volgt: 
Nr. Mutaties december 2017 2017 2018 2019 2020 2021
1. Bijstelling 2017 via uitkeringsfactor -27.000 p.m. p.m. p.m. p.m.
2. Verhoogde asielinstroom  13.000 0 0 0 0
3. Hoeveelheidsverschillen aantallen 

diverse maatstaven  8.000 9.000 10.000 10.000 10.000
4. Overige mutaties 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
  Totaal mutaties -6.000 8.000 9.000 9.000 9.000

1.Bijstelling 2017 via uitkeringsfactor 
Voor 2017 daalt de uitkeringsfactor met 2 punten omdat de huishoudens met een laag inkomen op 
landelijk niveau hoger uitvallen dan aanvankelijk geraamd. Dit als gevolg van een indexatie als 
voorloper op een nieuwe meetmethode die in 2018 ingaat. Een verlaging van de uitkeringsfactor heeft 
in principe een structurele doorwerking naar latere jaren. Dat is echter niet in deze circulaire 



meegenomen maar doorgeschoven naar de meicirculaire 2018. Voor Albrandswaard voorlopig € 
27.000 nadelig voor 2017. 

2.Verhoogde Asielinstroom 
Op basis van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde asielinstroom ontvangen gemeenten voor 2016 en 
2017 een bedrag per een in die gemeente geplaatste vergunninghouder. Dit betreft de bedragen die 
zijn toegekend over de periode september tot en met oktober 2017. Voor Albrandswaard betekent dit 
€ 13.000 éénmalig. De laatste twee maanden (november en december 2017) worden bij de 
meicirculaire 2018 bekend gemaakt. 

3. Hoeveelheidsverschillen aantallen diverse maatstaven  
Naast de mutatie in de algemene uitkering vanuit het rijk wordt een deel van de mutatie veroorzaakt 
door een bijstelling van de eigen gemeentelijke maatstaven. De belangrijkste zijn: toename aantal 
meters oeverlengte, toename oppervlakte bebouwing (1 ha.), toename aantal bijstandsontvangers en 
afname aantal lage inkomens. Per saldo voor Albrandswaard een (licht) structureel voordeel van  
€ 8.000 in 2017 oplopend naar € 10.000 vanaf 2019. 

4. Overige mutaties 
Dit betreft een aantal zeer geringe (taak)mutaties met een effect van € 0 in 2017 en € 1.000 nadelig 
vanaf 2018, als volgt te specificeren:  

 Vernieuwing van de berichtenvoorziening, een uitname van € 4.000 in 2017. 
 Implementatie van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED, die ook vorig jaar in 

decembercirculaire aan de orde was), een toename van € 2.000 in 2017. 
 Eenmalige vergoeding van € 2.000 in 2017 voor extra verrichte werkzaamheden in het kader 

van het berekenen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Het 
Ministerie van BZK heeft na onderzoek gekozen om voor de berekening uit te gaan van een 
gemiddelde van € 0,10 per kiesgerechtigde. 

 De regeling Impuls Brede scholen combinatiefuncties blijft ook in 2018 bestaan. Afgelopen 
jaren stopte de bevoorschotting in januari van het uitkeringsjaar om vervolgens vanaf juni te 
hervatten. In deze circulaire zijn de bedragen voor 2018 en daarna opgenomen. Voor 
Albrandswaard gaat het om een totaalbedrag van € 90.400 en derhalve een structurele 
verlaging van slechts € 1.000 vanaf 2018 t.o.v. 2017. 

Vervolg 
Het geringe nadeel voor 2017 van € 6.000 wordt samen met de mutaties uit de septembercirculaire 
2017 en uit voorgaande jaren (2015 en 2016) via de jaarrekening 2017 verantwoord. 
De beperkte voordelige gevolgen vanaf 2018 oplopend naar € 9.000 zullen in de (meerjaren)begroting 
worden verwerkt via de 1e tussenrapportage 2018 waarbij we, zoals eerder ook gemeld, op dat 
moment rekening zullen houden met de extra cao-afspraken vanuit de BAR-organisatie. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


