
De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer postbus 250 

21 30 AG Hoofddorp 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Telefax 023 563 95 50 

cluster Financiën en'~dministratie 
Contactpersoon Erik Jan Aafjes en Ugur Donmez 

Doorkiesnummer 023 -56763691 023-5676576 
Uw brief Verzenddatum 

ons kenmerk 12.0452288\fba 
Bijlage(n) geen 

Onderwerp Septembercirculaire 2012 inzake het gemeentefonds 

Geachte heer, mevrouw 

Op dinsdag 18 september 2012 is de septembercirculaire verschenen. Via deze brief wordt u 
geïnformeerd over de uitkomsten van deze circulaire. De circulaire zelf kunt u via de link 
http://www.riiksoverheid.nllonderwerpenlqemeentenl~emeenteliike-financienlqemeentefonds 
bekijken. De financiële effecten worden voor het jaar 2012 verwerkt in de Najaarsrapportage 
2012 en voor de jaren 2013-2016 in de Voorjaarsrapportage 2013 (bij deze rapportage vindt 
de integrale bestuurlijke afweging van middelen plaats). In deze brief wordt de volgende 
indeling gehanteerd: 

1. Financiële uitkomsten; 
2. Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders; 
3. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); 
4. Centra voor jeugd en gezin (CJG); 
5. Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg 
6. Tenslotte. 

1. Financiële uitkomsten 

De vergelijking met hetgeen cijfermatig is opgenomen bij de Programmabegroting 201 3- 
2016 is als volgt (bedragen * € 1.000). 

De mutaties ten opzichte van de junicirculaire zijn beperkt. Het accres valt met name in 2012 
positief uit door lagere dividendontvangsten van De Nederlandsche Bank (DNB). Hierdoor 
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nemen de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU) toe en deze vormen de grondslag van 
het accres. Omdat deze dividendontvangsten in 201 3 juist toenemen is het accres in 201 3 
dan ook lager. 

Bij het CBS heeft een wijziging plaatsgevonden van de methode waarop het aantal 
bedrijfsvestigingen wordt bepaald. Met de nieuwe methode worden ook relatief kleine 
bedrijfsvestigingen die voorheen buiten beschouwing werden gelaten meegeteld. Dit heeft 
voor onze gemeente een positief effect van ca. E 0,15 miljoen per jaar. Omdat door deze 
nieuwe definitie echter ook landelijk het aantal bedrijfsvestigingen toeneemt, is de 
uitkeringsfactor naar beneden bijgesteld, wat een negatief effect op het accres heeft. Per 
saldo is het ongeveer budgettair neutraal. 

2. Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders 
Vanwege een wijziging in de manier van verstrekken van de kinderopvangtoeslag voor 
doelgroepouders wordt de algemene uitkering met ingang van 201 3 met E 40 miljoen 
structureel verlaagd. Voor onze gemeente heeft dit een negatief effect van ca. € 0,25 miljoen 
per jaar. 

Doelgroepouders (ouders die aan een traject naar werk deelnemen van de gemeente of het 
UWV, een studie volgen of als verplichte inburgeraar een inburgeringscursus volgen bij een 
geregistreerde instelling) ontvangen op dit moment een deel van de kinderopvangtoeslag 
van de gemeente of het UWV. Met ingang van 2013 zal de Belastingdienst voortaan de 
gehele toeslag voor doelgroepouders uitkeren. Omdat de rol van gemeenten in de 
uitbetaling van de kinderopvangtoeslag komt te vervallen, zal het eerder toegekende budget 
voor de uitkeringslasten uit het gemeentefonds worden gehaald. 

3. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
De integratie-uitkering wordt, in lijn met de afspraken uit het Bestuursakkoord, voor het 
onderdeel huishoudelijke verzorging geïndexeerd met in totaal 4,38% (2,38% volume, 2% 
prijs). Dit levert voor Haarlemmermeer een voordeel op van ca. E 0, l  miljoen voor 2012 en E 
0,25 miljoen per jaar vanaf 201 3. 

Daarnaast wordt een compensatie in het vooruitzicht gesteld (landelijk E 15 miljoen) voor 
extramuralisering van het ZorgZwaartePakket. Dit houdt in dat nieuwe cliënten geen lichte 
intramurale zorg meer krijgen, maar met extramurale zorg in hun eigen omgeving geholpen 
worden. De effecten per gemeente zullen naar verwachting bekend worden gemaakt in de 
decembercirculaire 2012. Voor onze gemeente zal de compensatie ongeveer € 0, l  miljoen 
bedragen. 

4. Centra voor jeugd en gezin (CJG) 
Met ingang van 201 3 wordt er structureel E 15 miljoen toegevoegd aan de decentralisatie- 
uitkering CJG, ter bevordering van een gezonde levensstijl voor jongeren. Het voordelige 
aandeel van Haarlemmermeer hierin bedraagt ca. € 0,16 miljoen per jaar. 

5. Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg 
Voor de invoeringskosten van de decentralisatie jeugdzorg in 201 3 is E 48 miljoen 
beschikbaar. Over de verdeling van deze budgetten heeft in juli 2012 bestuurlijk overleg 
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plaatsgevonden. Conform afspraak is in de septembercirculaire de verdeling 
bekendgemaakt van de eerste E 24 miljoen (gemeenten krijgen hiervan E 15,750 miljoen). 
De verdeling van het resterende bedrag van eveneens E 24 miljoen wordt bij de meicirculaire 
2013 bekendgemaakt. Het bedrag voor gemeenten ad E 15,750 miljoen wordt verdeeld op 
basis van het aantal jongeren (213e deel) en een vast bedrag voor iedere gemeente (113e 
deel). Onze gemeente ontvangt in 201 3 een bedrag van E 11 5.300. 

6. Tenslotte 
De septembercirculaire is nog op basis van het lenteakkoord. We verwachten dat na de 
totstandkoming van het nieuwe kabinet verdere bezuinigingen richting de gemeenten komen 
(denk aan de in de verkiezingsprogramma's en door het CPB genoemde E 1,2 miljard). Deze 
negatieve gevolgen worden naar verwachting helder bij de mei circulaire over 201 3. Er 
verschijnt weliswaar een decembercirculaire maar die bevat waarschijnlijk relatief kleine 
punten. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de financiële 
gevolgen van de septembercirculaire. De financiële effecten verwerken wij bij de 
Najaarsrapportage 2012 en de Voorjaarsrapportage 201 3. 

Hoogachtend, 
i*4 b~~rgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
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