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Geachte raads- en commissieleden, 

Zoals gebruikelijk wordt u, na het verschijnen van de meicirculaire, middels een brief op de hoog
te gesteld van de ontwikkeling van het gemeentefonds. 

De meicirculaire 2013 is op internet verschenen op 31 mei 2013 . In deze circulaire zijn de gevol
gen van het regeerakkoord van het kabinet Rutte II verwerkt. 

Deze circulaire heeft forse gevolgen voor de uitkeringen in het gemeentefonds. Het bezuinigings
pakket van het nieuwe kabinet vindt zijn weerslag in deze circulaire. Naast het 'samen de trap af 
gaan' met het Rijk zijn er ook forse uitnames geweest uit het gemeentefonds, waarbij met name 
de korting op het BTW compensatiefonds en de uitname in verband met onderwijshuisvesting 
fors zijn. Hierover hebben wij u bij de septembercirculaire 2012 al geïnformeerd. 

Voor het lopende jaar 2013 valt het accres fors lager uit, mede omdat het Rijk in 2012 minder 
heeft uitgegeven dan begroot. Dat wordt verrekend in 2013 . Het jaar 2014 komt fors positief uit, 
zo fors dat het ministerie van BZK in de circulaire aangeeft dat er rekening mee gehouden moet 
worden dat dit in de aanloop naar de Miljoenennota nog kan worden bijgesteld. De jaren 2015 tot 
en met 2017 komen, zoals verwacht, negatief uit. Echter, het is minder negatief dan waar we bij 
de Kadernota 2014 -2017 van uit zijn gegaan. 

Wat niet in de circulaire is verwerkt zijn eventuele extra bezuinigingen. In het 'Oranje-akkoord' is 
afgesproken dat er bezuinigingsmaatregelen moeten komen voor een bedrag van C 4,3 miljard. In 
het overleg met de sociale partners is afgesproken een besluit over deze bezuinigingen uit te stel
len en te kijken hoe de economie zich ontwikkelt. Het wordt echter steeds duidelijker dat het 
huidige kabinet toch verdere maatregelen moet nemen om het begrotingstekort binnen de norm 
van 3*26 te brengen. Wij verwachten dat deze bezuinigingen oplopen van C 4,3 miljard naar 6 6 
miljard. 

• * Bedrijfsvoering Bezoekadres: Postadres: 
• - bedrijfsvoering@hellendoorn.nl Willem-Alexanderstraat 7, Nijverdal Postbus 200 

Inleiding 

* IIlIllUIMIIlIlllIli Tel. (0548) 63 00 00 
Fax (0548) 61 05 05 

7440 AE Nijverdal 
www.hellendoorn.nl (code voor postverwerking) 



= 2 = 

Aangezien de meicirculaire 2013 de basis vormt voor de programmabegroting 2014 hebben wij 
deze bezuiniging reeds meegenomen bij de verwerking van de meicirculaire. Aan de ene kant 
omdat het zo goed als zeker is dat het kabinet maatregelen zal nemen, aan de andere kant omdat 
ook de provincie verwacht dat de gemeente anticipeert op dergelijke maatregelen. Zoals gemeld 
vallen de jaren 2015 tot en met 2017 minder negatief uit dan verwacht. De ruimte die daardoor 
ontstaat biedt ons de mogelijkheid om de verwachte bezuinigingen binnen deze circulaire op te 
lossen. 

Verwerking gevolgen 

De gevolgen voor het jaar 2013 worden verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2013 en de 
gevolgen voor de jaren 2014 tot en met 2017 worden meegenomen bij de programmabegroting 
2014-2017 . 

Financiële gevolgen meicirculaire 2013 en verklaring 

Financieel perspectief 2014 - 2017 
Op 2 juli 2013 behandelt u de kadernota 2014-2017 . In die nota is rekening gehouden met de 
door ons verwachte effecten van het Regeerakkoord. Nu in de meicirculaire 2013 de effecten 
meegenomen zijn, verandert het financieel perspectief. Eerst geven we de verschillen aan tussen 
de meicirculaire en de verwachte effecten van het Regeerakkoord, waarbij opgemerkt wordt dat 
de meicirculaire uiteraard ook overige mutaties bevat zoals het accres. 

Bedragen x 6 i . 0 0 0 , -

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 

Verwachte effecten Regeerakkoord (verwerkt in de kadernota) -295 -1 .390 -1 .687 -1 .868 
Uitkomst meicirculaire incl. effecten Regeerakkoord 914 -769 -1 .183 -1.131 
Verschil 1.209 621 504 737 

Na de meicirculaire 2 0 1 3 , inclusief eigen aannames die in deze brief worden toegelicht, kunnen 
wij u een nieuw financieel perspectief presenteren: 

Bedragen x 6 1 . 0 0 0 , -
2 0 1 4 2 0 1 5 2016 2017 

Kadernota 2014-2017 4 -500 77 49 
Bij: Effecten Regeerakkoord en uitkomst meicirculaire 2013 1.209 621 504 737 
Af: Correctie accres 2014 -300 0 0 0 
Af: Ombuiging 4 ,3 tot 6 miljard -480 -520 -560 -600 
Af: Verrekening 2013 -426 0 0 0 
Nieuw financieel perspectief 2014-2017 7 -399 21 186 

In de pagina's hierna lichten wij deze cijfers toe. Toch willen we hier nadrukkelijk aangeven dat, 
aangezien de effecten van het Regeerakkoord minder fors zijn dan verwacht, de ruimte ontstaat 
om de verwachte bezuinigingen waar het Rijk nog voor staat (naar verwachting C 4,3 miljard 
oplopend tot C 6 miljard) binnen deze circulaire op te lossen. 
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Berekening en verklaring 

Meicirculaire 2013 
Bedragen x š 1 . 0 0 0 , -

Septembercirculaire 2012 1 Begroting 2013 
Meicirculaire 2013 

2012 
30 .966 
31 .085 

2013 
30.399 
30 .130 

2014 
30.409 
31.561 

2015 
29.905 
29.411 

2016 
30.201 
29.280 

2017 
29.691 
28.771 

Verschil 119 -269 1.152 -494 -921 -920 

Verklaring verschil 
Taakmutaties 
Verrekening oude jaren 
Accres en algemene mutaties 

55 
0 

64 

221 
0 

-490 

241 
0 

911 

277 
0 

-771 

264 
0 

-1.185 

213 
0 

-1.133 

Ambtshalve mutaties 
Correctie accres 2014 
Ombuiging 4 ,3 tot 6 miljard 
Verrekenen 2012 met 2013 
Verrekenen 2013 met 2014 

0 
0 

-64 

0 
0 

64 
426 

-300 
-480 

-426 

0 
-520 

0 
-560 

0 
-600 

Gemeentefonds vrij aanwendba ar na circulaire 0 0 -291 -1.289 -1.744 -1.730 

Nieuw financieel perspectief (incl. kadernota} 0 0 7 -399 21 186 

Verklaring verschillen 
Taakmutaties 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Bommenregeling 0 72 0 0 0 0 
Wet maatschappelijke ondersteuning 15 47 97 97 97 97 
Maatschappelijke stages 0 0 0 -10 -10 -10 
Verplicht hergebruik scootmobielen/rolstoelen 0 0 0 -30 -51 -103 
Leerlingen V S O 0 28 28 28 28 28 
Transitiekosten Regionale Uitvoeringsdiensten 40 0 0 0 0 0 
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg 0 56 18 0 0 0 
Combinatiefuncties 0 22 22 22 22 22 
Transitiekosten A W B Z naar Wmo 0 0 80 0 0 0 
Dualiseringskorting verminderen raadsleden 0 0 0 181 182 183 
Nationaal UitvoeringsProgramma 0 0 0 -7 0 0 
Centra voor jeugd en gezin 0 -4 -4 -4 -4 -4 

55 221 241 277 264 213 

Verrekening oude jaren 0 0 0 0 0 0 

Accres en algemene mutaties 
Accres 20 -594 1.126 447 222 -179 
BCF korting 0 0 -308 -819 -828 -827 
Korting onderwijshuisvesting 0 0 0 -470 -473 -472 
Diverse mutaties en verschillen 44 104 93 71 -106 345 

64 -490 911 -771 -1.185 -1.133 
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Accres en algemene mutaties 

Accres 
De accressen van de jaren 2012 en 2013 gezamenlijk vallen tegen. Dit komt voornamelijk omdat 
het Rijk in 2012 minder heeft uitgegeven dan begroot. Dat wordt verrekend in 2 0 1 3 . Het accres 
over 2014 komt fors positief uit. Wij houden er rekening mee dat het accres ê 3 0 0 . 0 0 0 , - minder 
hoog uitvalt dan nu aangegeven (zie ambtshalve mutaties). De jaren 2015 tot en met 2017 vallen 
mee ten opzichte van de berekeningen die we hebben gemaakt als gevolg van het Regeerak
koord. Dat heeft met name te maken met berekende inflatiecorrectie. 

Diverse mutaties en verschillen 
Deze mutaties voor 2012 en volgende jaren hebben betrekking op toe- of afname van aantallen 
van diverse maatstaven ten opzichte van de septembercirculaire 2012 . Deze aantallen veroorza
ken een verschil dat niet direct toe te rekenen is aan taakmutaties of accres. 

BCF korting 
In het Regeerakkoord is het voornemen opgenomen het BTW-compensatiefonds (BCF) af te 
schaffen. In het financieel akkoord tussen het Rijk en de decentrale overheden is besloten het 
BCF niet af te schaffen. De taakstellende korting van landelijk C 310 miljoen vanaf 2015 blijft 
daarbij wel gehandhaafd. 
Om de ontwikkeling van het BCF voor het Rijk beheersbaar te maken komt er een plafond op het 
BCF. A ls het plafond overschreden wordt, dan wordt er uitgenomen uit het gemeentefonds en 
provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het ge
meentefonds en provinciefonds. Bij de doorrekening van het Regeerakkoord hebben we een in
schatting gemaakt dat de uitname structureel C 8 6 6 . 0 0 0 , - zou bedragen. In de meicirculaire is 
duidelijk geworden dat de korting structureel C 827.000,— bedraagt. 

Korting onderwijshuisvesting 
In het Regeerakkoord is afgesproken dat C 256 miljoen uit het gemeentefonds wordt overgehe
veld naar de begroting van O C W ten behoeve van de scholen in het primair onderwijs en het 
voortgezet onderwijs. Dit bedrag wordt volgens het Rijk in de verdeling toegerekend aan onder 
wijshuisvesting, maar daar niet aan uitgegeven. Dit gebeurt per 1 januari 2015 . Bij de doorreke
ning van het Regeerakkoord hebben we een inschatting gemaakt dat de uitname structureel 
C 4 4 8 . 0 0 0 , - zou bedragen. In de meicirculaire is duidelijk geworden dat de korting structureel 
C 4 7 2 . 0 0 0 , - bedraagt. 

Ambtshalve mutaties 
Correctie accres 2014 
Het accres over 2014 is erg positief. Dit komt met name door pieken in infrastructurele pro
jecten. Zowel het ministerie van BZK als P A U W (extern adviesbureau over gemeentefonds) geven 
aan dat er rekening mee gehouden moet worden dat dit in de aanloop naar de Miljoenennota nog 
kan worden bijgesteld. De meicirculaire is technisch gezien goed berekend, maar er zijn nog de 
nodige wijzigingen te verwachten. Te denken valt daarbij aan: 
" Jaarlijkse onderuitputting door vakdepartementen; 
* Uitstel van investeringen; 
s Verlagen van loon- en prijsbijstellingen; 
H Bezuinigingen ter waarde van C 4 , 3 tot C 6 miljard. 
Wij houden er, op advies van P A U W , rekening mee dat het accres C 3 0 0 . 0 0 0 , - minder hoog 
uitvalt dan nu aangegeven. 
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Ombuiging C 4,3 tot ë 6 miljard 
De genoemde bezuiniging door het Rijk van C 4,3 miljard netto had moeten leiden tot het zoge
naamde 'Oranje-akkoord'. Daarmee kon Nederland blijven onder de norm van 30Zo begrotingste
kort. Dat is er niet gekomen na overleg met de sociale partners. Wel heeft het kabinet aangege
ven dat in augustus 2013 weer wordt gekeken naar het effect van de task-forces van de sociale 
partners, om zonodig in de aanloop van Prinsjesdag, waarop de rijksbegroting 2014 wordt gepre
senteerd, te besluiten welke maatregelen alsnog genomen moeten worden. 
De landelijke coalitiepartners V V D en PvdA zijn het er inmiddels over eens dat het kabinet C 6 
miljard extra moet bezuinigen om het begrotingstekort terug te dringen. 
Hoewel deze cijfers niet in de meicirculaire verwerkt zijn, vinden wij het reëel deze bezuiniging nu 
wel mee te nemen in de berekeningen. Ook omdat de provincie verwacht dat de gemeente anti
cipeert op dergelijke maatregelen. 
Wij houden er, op advies van P A U W , rekening mee dat 30oZo van de bezuinigingen effect hebben 
op de rijksuitgaven die meetellen voor het gemeentefonds en dat het effect op het gemeente
fonds 200Zo bedraagt. Een bezuiniging van C 6 miljard bedraagt dan voor Hellendoorn 
C 6 0 0 . 0 0 0 , - . We gaan er van uit dat de bezuinigingen oplopen van C 4,3 miljard in 2014 tot C 6 
miljard in 2017 . 

Verrekeningen 
Wij stellen voor om het negatieve accres uit 2012 en 2013 te verrekenen met het positieve ac
cres uit 2014 . Op die manier blijft de impact voor de jaren 2013 en 2014 beperkt. Verrekening 
zal plaatshebben via de Vrij aanwendbare reserve. 

Taakmutaties 

Bommenregeling 
Wij hebben een aanvraag gedaan om in aanmerking te komen voor een suppletie-uitkering voor 
het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De vergoe
ding bedraagt maximaal 700Zo van de gemaakte kosten. De kosten bedroegen C 1 0 2 . 3 9 6 , - . De 
aanvraag van C 7 1 . 6 7 7 , - (700Zo van de kosten) is volledig toegekend. 

Wet maatschappelijke ondersteuning 
Maatstaven Wmo 

De maatstaven voor de Wmo zijn aangepast. Dit heeft gevolgen voor de uitkering. 

Bijstelling budget voor huishoudelijke hulp 
De voorziening hulp bij het huishouden in de Wmo wordt beperkt tot mensen die deze echt nodig 
hebben en die er zelf (financieel) niet in kunnen voorzien. In tegenstelling tot hetgeen wat in het 
Regeerakkoord is opgenomen blijft het voor nieuwe cliënten in 2014 mogelijk om een beroep te 
doen op huishoudelijke hulp. De korting van C 89 miljoen in 2014 , die conform het Regeerak
koord is ingeboekt op het budget voor huishoudelijke hulp, blijft van toepassing. Gemeenten kun
nen deze besparing realiseren door doelmatiger huishoudelijke hulp in te kopen/ te organiseren, 
minder uren huishoudelijke hulp toe te kennen en de mogelijkheden binnen de eigen bijdragesys-
tematiek voor Wmo-voorzieningen maximaal te benutten. De voorgenomen korting per 2015 op 
het budget voor huishoudelijke hulp wordt verzacht. Gemeenten houden 60^o van het budget in 
plaats van 250Zo om breed in te zetten voor ondersteuning van burgers. De korting is nog niet in 
de budgetten verwerkt. 
Middelen maatwerkvoorziening 
In het Regeerakkoord is afgesproken dat de bestaande regelingen voor financiële compensatie 
worden afgeschaft. Het budget van de bestaande regelingen wordt vanaf 2014 (oplopend tot 
circa C 700 miljoen structureel vanaf 2017) overgeheveld naar het gemeentefonds. Gemeenten 
kunnen maatwerk bieden door het compenseren van beperkingen met voorzieningen via de Wmo 
of het geven van directe inkomenssteun via de bijzondere bijstand. In de berekening is alleen 
rekening gehouden met het overhevelen van het bedrag voor 2014 (C 45 miljoen - voor Hellen
doorn C 98 .000 , - ) . Ter indicatie: C 700 miljoen Wmo is voor Hellendoorn circa C 1,5 miljoen. 
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Extramuraliseren lage ZZP's voor gemeenten 2014 
Het kabinet heeft besloten tot invoering van de maatregel om de lichte zorgzwaartepaketten in de 
A W B Z voor nieuwe gevallen (23 jaar en ouder) te extramuraliseren per 1 januari 2013 . Het me
rendeel van de populatie waarop deze maatregel betrekking heeft zijn ouderen met lichte beper
kingen. Deze mensen zullen mogelijk langer een beroep doen op de Wmo. 

Indexatie 
Het onderdeel huishoudelijke hulp wordt conform de meerjarige afspraak met 2,38'}6 geïn
dexeerd. Ook in 2013 zal de beschikbare index voor loon- en prijsontwikkelingen worden toege
past. Hiervoor wordt een voorlopig percentage van 2QZo gehanteerd. In de septembercirculaire 
2013 volgt het definitieve percentage. De indexering is nog niet in de budgetten verwerkt. 

Per saldo stijgt de uitkering voor de Wmo met C 9 7 . 0 0 0 , - vanaf 2014 . 

Maatschappelijke stages 
In het Regeerakkoord is opgenomen dat de wettelijke verplichte maatschappelijke stages voor het 
voortgezet onderwijs per 2015 (voor scholen schooljaar 2015/16) worden afgeschaft. Het bud
get dat hiervoor nog beschikbaar is (C 10 .000 , - ) wordt met ingang van 2015 afgeraamd. 

Verplicht hergebruik scootmobielen I rolstoelen 
Hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen worden verstrekt door gemeenten binnen de 
Wmo. Hiervoor geldt voortaan een plicht tot hergebruik. De gemeenten worden hiervoor gekort 
wat voor Hellendoorn uiteindelijk betekent dat het Wmo-budget met C 1 0 3 . 0 0 0 , - wordt ver
laagd. 

Leerlingen VSO 
De groei van leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs wordt gebruikt ter dekking van de huisves
tingskosten van de Elimschool. 

Transitiekosten Regionale Uitvoeringsdiensten 
De algemene uitkering wordt in 2012 éénmalig met C 4 0 . 0 0 0 , - verhoogd in verband met de 
transitiekosten van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's). 

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg 
Voor de invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg is in 2013 reeds C 3 6 . 0 0 0 , - be
schikbaar. In de meicirculaire 2013 is een extra bedrag opgenomen van C 5 6 . 0 0 0 , - . Daarmee 
komt het bedrag voor 2013 uit op C 9 2 . 0 0 0 , - . Sn 2014 wordt nog eenmalig C 18 .000 , be
schikbaar gesteld voor de invoeringskosten. 

Combinatiefuncties 
De Brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefuncties, inclusief 
buurtsportcoaches. Deze impuls betreft de bestaande Impuls brede scholen, sport en cultuur, 
uitgebreid met de inzet van buurtsportcoaches vanuit het V W S programma Sport en bewegen in 
de buurt. Hellendoorn krijgt hiervoor vanaf 2013 6 2 2 . 0 0 0 , - extra uitgekeerd. 

Transitiekosten A W B Z naar Wmo 
Hst kabinet stelt in 2 0 1 4 een bedrag van ë 8 0 . 0 0 0 , — beschikbaar om gemeenten te compense
ren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de inwerkingtreding van de nieuwe Wmo per 
2 0 1 5 . 

Dualiseringskorting verminderen raadsleden 
Het verminderen van het aantal politieke ambtsdragers met 25*}6 zoals opgenomen in het Regeer
akkoord Rutte I vindt voor gemeenten geen doorgang. Het kabinet kiest voor het toepassen van 
een dualiseringscorrectie tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur. Dit 
houdt in dat het aantal raadsleden wordt teruggebracht met 1.500 raadsleden. Het verminderen 
van het aantal politieke ambtsdragers leidt tot een besparing op de loonkosten en de kosten van 
directe ondersteuning. Bij het oude voorstel zou Hellendoorn gekort worden met C 209.000,—. 
Deze korting wordt nu verlaagd met C 1 8 2 . 0 0 0 , - tot e 2 7 . 0 0 0 , - . 
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Nationaal UitvoeringsProgramma 
De voorfinanciering van het Rijk voor het Nationaal UitvoeringsProgramma Dienstverlening en e-
overheid is herrekend. Voor Hellendoorn valt dit in 2015 C 7 . 0 0 0 , - nadelig uit. 

Centra voor jeugd en gezin 
Ten opzichte van de septembercirculaire 2012 zijn de maatstaven voor de brede doeluitkering 
Centra voor jeugd en gezin (CJG) geactualiseerd. Voor Hellendoorn is de correctie C 4 . 0 0 0 , -
nadelig. 

Decentralisaties 

Met de decentralisaties zijn grote bedragen gemoeid. Voor een deel gaat het om nieuw geld voor 
gemeenten, voor een ander deel zijn het nu nog specifieke uitkeringen. De decentralisaties gaan 
gepaard met aanzienlijke ombuigingstaakstellingen. Per saldo is op termijn een verdubbeling van 
het gemeentefonds geen ondenkbare uitkomst. 

Decentralisatie Jeugdzorg 
In de meicirculaire is de hoogte van het budget en de verdeling voor 2015 op basis van histori
sche gegevens over het gebruik van bekend gemaakt. Dit is slechts een inschatting van wat het 
budget kan worden. De verdeling geeft een zo getrouw mogelijk beeld. In de meicirculaire 2014 
wordt vervolgens bekendgemaakt wat de budgetten zijn per gemeente op basis van de objectieve 
verdeling, welke geleidelijk van kracht zal zijn vanaf 2016. Voor Hellendoorn is het bedrag op 
basis van historische gegevens C 6 . 0 6 6 . 0 0 0 , - . Dit komt redelijk overeen met de eerste inschat
ting van de kosten die we denken te gaan maken in regioverband. 

Invoering- en uitvoeringskosten 
Informatie over de invoeringskosten voor 2013 staat op pagina 6 vermeld. In de septembercircu
laire 2013 zal nadere informatie worden opgenomen over de vrijvallende uitvoeringskosten van 
rijkswege die worden toegevoegd aan het budget. Bij deze toelichting zal ook waar mogelijk wor
den aangegeven welk deel van het over te hevelen macrobudget met de uitvoering van taken te 
maken heeft. 

Nieuwe Wmo 
In de septembercirculaire 2013 wordt u inzicht geboden in de historische verdeling voor 2015 
van de budgetten voor de nieuwe Wmo. 

Vormgeving sociaal deelfonds 
In de decentralisatiebrief heeft het kabinet het in het Regeerakkoord geschetste perspectief uit
gewerkt om de budgetten van de voorgenomen decentralisaties in stappen te bundelen en zo 
breed mogelijk te ontschotten in het gemeentefonds tot één integraal budget: het zogenaamde 
deelfonds sociaal domein. Het sociale deelfonds is geen specifieke of brede doeluitkering, maar 
een onderdeel van het gemeentefonds met verantwoording aan de gemeenteraad. 
In onderstaande tabel is het tijdpad van de verschillende decentralisaties weergegeven, en daar
mee van de verwachte ontwikkeling in de inrichting van het financiële arrangement. 
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Jaar Wat Toelichting 
2013 Onderzoek Op basis van onderzoek besluit nemen over 

mogelijkheden ineenschuiven systematiek 
deelfonds en participatiebudget. Medio 2013 
eerste beeld. Eind 2013 beeld modellen en 
besluit. 

2013 Onderzoek Op basis van onderzoek besluit nemen over 
het betrekken van W w b l-deel in de bundeling. 
Medio 2013 eerste beeld. Eind 2013 beeld mo
dellen en besluit. 

2014 

2017 

Bestaande specifieke uitkeringen, 
decentralisatie en integratie- uitke
ringen in het sociaal domein worden 
vereenvoudigd en toegevoegd aan 
het deelfonds. 

Onderzoeken welke regelingen dit omvat en 
welk tijdpad en welke vorm passend is (bijv. 
maatschappelijke - en vrouwenopvang). 
Nader onderzoek naar regelingen in het 
sociale domein die nu nog niet uitdrukkelijk 
zijn genoemd. 

2015 Decentralisatie extramurale A W B Z 
Taken uit huidige clusters gerelateerd 
aan sociaal domein worden onderge
bracht in deelfonds. 

Per septembercirculaire 2013 een eerste inzicht 
in de verdeling van het macrobudget nieuwe 
Wmo voor 201 5 op basis van historische bud
getten 

2015 Jeugdzorg wordt gedecentraliseerd 
en ondergebracht ín deelfonds. 

De regeling krijgt financieel vorm in een 
verdeelmodel in het deelfonds. 

Overige informatie 

Wet Maatregelen Werk en Bijstand en enkele sociale zekerheidswetten 
Voor de implementatie- en uitvoeringskosten van de Wet Maatregelen Werk en Bijstand en enkele 
sociale zekerheidswetten wordt door het Ministerie van S Z W eenmalig een nog te bepalen bedrag 

de inwerkingtreding van deze wet is medio 2014 . Naar verwachting zal bij septembercirculaire 
2013 het definitieve bedrag bekend worden gemaakt. 

Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving 
In 2009 sloten İPO, V N G en Rijk een package deal waarbij afspraken werden gemaakt over het 
oplossen van een aantal structurele problemen bij de uitvoering van het omgevingsrecht. Onder 
meer werd overeengekomen dat de bevoegdheid voor (Wabo) vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt gedecentraliseerd naar de gemeenten, met 
uitzondering van die voor BRZO

1

 en IPPC
2

bedrijven. De overdracht van taken en bijbehorende 
middelen zal per 1 januari 2014 plaatsvinden. Met IPO en V N G wordt momenteel bezien welk 
bedrag naar het gemeentefonds dient te worden overgeheveld. Nadere informatie volgt in de 
septembercirculaire 2013 . 

Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs en speciaal onderwijs 
Het voornemen is dat er per 1 januari 2015 een wetswijziging komt waar het gaat om de onder

wijshuisvesting. Doel is de taken en het budget voor het buitenonderhoud en aanpassingen van 
schoolgebouwen in het primair en speciaal onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen over te 
hevelen. Door deze wetswijziging komt er een uitname uit het gemeentefonds. De omvang van 
de uitname en verdeling is op dit moment nog niet vastgesteld. Voor het jaar 2014 blijft de huidi

ge procedure van aanvragen door de schoolbesturen en vaststellen van het programma door het 
college ongewijzigd. 

1 BRZO bedrijven zijn bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen 
2 Europese Richtlijn industriële emissies (Integrated Pollution Prevention and Control). 
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E-boeken (actualiseren bibliotheekwetgeving) 
Het voornemen is om nieuwe bibliotheekwetgeving per 1 januari 2015 in werking te laten treden. 
Op dat moment zal een uitname uit het gemeentefonds plaatsvinden voor de centrale inkoop van 
e-content voor de openbare bibliotheken. De eerder aangekondigde uitname per 1 januari 2014 
zal dus verschoven worden naar 1 januari 2015 . In de meicirculaire 2014 worden gemeenten 
hierover geïnformeerd. 

Macronorm OZB 
De macronorm 2013 voor de OZB stijging is 30Zo (zonder correctie 2012). De bestuurlijke af
spraak om de totale (landelijke) OZB stijging in 2013 te beperken is niet gehaald. Er is sprake van 
een overschrijding in 2 0 1 2 èn in 2013 . Dit leidt ertoe dat 
a) het bedrag van de overschrijding in mindering wordt gebracht op wat in 2014 aan maximale 
stijging gerealiseerd mag worden en 
b) de systematiek van de macronorm geëvalueerd wordt. 
De macronorm 2014 betekent een OZB-stijging van maximaal 2,45 0 'o {3,50Zo -/- correctie van 
1,050Zo over 2012 en 2013). 
Het streven is om in de septembercirculaire 2013 uitsluitsel te geven over de uitkomsten van de 
evaluatie macronorm als instrument om lokale lasten beheersbaar te houden. 

Schatkistbankieren 
Eén van de maatregelen uit het Regeerakkoord van het kabinet is de invoering van het verplicht 
schatkistbankieren door decentrale overheden. Dit houdt in dat gemeenten, provincies, water
schappen en door hen op basis van de wet Gemeenschappelijke regelingen opgerichte openbare 
lichamen de middelen die zij (tijdelijk) niet nodig hebben voor de uitoefening van hun taken en 
verantwoordelijkheden aanhouden in de schatkist. Invoering is voorzien uiterlijk eind 2013 . Voor 
Hellendoorn zal dit nauwelijks consequenties hebben. 

Wet Houdbare overheidsfinanciën 
De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof) stelt dat de decentrale overheden een gelijkwaardige 
inspanning leveren bij het streven om te voldoen aan de Europese begrotingsdoelstellingen. De 
wet kwantificeert deze gelijkwaardige inspanning echter niet, maar stelt dat deze wordt ingevuld 
door na aanvang van een nieuw kabinet in een bestuurlijk overleg een EMU-saldopad voor de 
gezamenlijke decentrale overheden af te spreken. In het financieel akkoord zijn hier afspraken 
over gemaakt en eveneens is afgesproken dat deze kabinetsperiode van een sanctie wordt afge
zien zolang er geen sanctie uit Europa volgt. 

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

J 
Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

!

:' de secretaris, 

V 

de burgemeester.,. -— 
CL 

F. Dijkstra M B A """mevr. A . H . Raven BA 


