Vergadering : 15 december 2010
Agendapunt : 13
Nummer
: 10/109

Voorstel: Septembercirculaire 2010 algemene uitkering

AANLEIDING
In de "2e Burap 2010" en de "Programmabegroting 2011 - 2014" zijn de financiële gevolgen van de
"Septembercirculaire 2010" voor de algemene uitkering nog niet verwerkt. In bijlage 1 wordt inzicht
gegeven in de uitkomsten van de “Septembercirculaire 2010” bij de algemene uitkering voor de
begrotingsjaren 2009 tot en met 2014 en de hiermee samenhangende voorstellen. De circulaire geeft
geen inzicht in de ontwikkeling van de algemene uitkering voor 2012 en volgende jaren als gevolg van
de bezuinigingen door het Rijk. Voor mogelijke scenario’s hiervoor wordt verwezen naar de memo
over de “Junicirculaire 2010”, die reeds eerder aan de raad is aangeboden.
Door vaststelling van de financiële uitkomsten van de "Septembercirculaire 2010" door de raad
kunnen deze worden verwerkt in de begrotingsjaren 2010 en volgende.
INHOUDELIJK EN JURIDISCH KADER
Financiële verhoudingswet.
Besluit financiële verhouding.
Septembercirculaire 2010.
FEITELIJK VOORSTEL, MOTIVERING, ALTERNATIEVEN
Wij stellen voor:
1. In te stemmen met de nadelige financiële uitkomsten van de “Septembercirculaire
2010” bij de algemene uitkering;
2. In te stemmen met de aanwending in 2010 van de incidentele decentralisatie-uitkering
knelpunten inburgering van € 94.340 voor dit doel;
3. In te stemmen met de dekking van het structureel nadeel op de uitvoeringskosten
inburgering van circa € 1.900 met ingang van 2011 door verlaging van de ramingen
voor uitvoeringskosten inburgering;
4. In te stemmen met het geen gebruik maken van de decentralisatie-uitkering Impuls
Brede scholen combinatiefuncties in verband met de hiermee samenhangende
cofinanciering en de hiervoor te ontvangen bedragen voor 2011 en volgende jaren te
parkeren voor terugbetaling;
5. In te stemmen met de dekking van het incidentele nadeel 2009 van € 96.258 in de
integratie-uitkering Wmo (nagekomen last) uit de Egalisatiereserve Wmo;
6. In te stemmen met de dekking van het incidentele nadeel 2010 van € 22.087 in de
integratie-uitkering Wmo uit het restant van de stelpost Wmo van € 67.876;
7. In te stemmen met de dekking van het structurele nadeel 2011 en volgende jaren van
€ 126.218 in de integratie-uitkering Wmo uit de extra structurele bezuiniging die vanaf
2012 kan worden gerealiseerd op prestatieveld 6 van de Wmo van circa € 80.000 per
jaar;
8. In te stemmen dat voor de kanteling in de Wmo een structurele stelpost beschikbaar is
van circa € 40.000 per jaar voor de structurele gevolgen en een incidenteel bedrag van
€ 378.000 in de Egalisatiereserve Wmo voor het opvangen van de incidentele gevolgen
(met een maximum van drie jaar).
Voor de beslispunten 7 en 8 zijn uiteraard alternatieven mogelijk maar deze zullen, afhankelijke van
het aangedragen alternatief, positieve of negatieve gevolgen hebben voor de uitkomsten zoals
opgenomen in de bijlage 1 bij dit voorstel.
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FINANCIËLE CONSEQUENTIES EN DEKKING
Verwezen wordt naar bijlage 1 bij dit advies.
VOORSTEL
Ingestemd wordt
1. met de nadelige financiële uitkomsten van de “Septembercirculaire 2010” bij de
algemene uitkering;
2. met de aanwending in 2010 van de incidentele decentralisatie-uitkering knelpunten
inburgering van € 94.340 voor dit doel;
3. met de dekking van het structureel nadeel op de uitvoeringskosten inburgering van
circa € 1.900 met ingang van 2011 door verlaging van de ramingen voor
uitvoeringskosten inburgering;
4. met het geen gebruik maken van de decentralisatie-uitkering Impuls Brede scholen
combinatiefuncties in verband met de hiermee samenhangende cofinanciering en de
hiervoor te ontvangen bedragen voor 2011 en volgende jaren te parkeren voor
terugbetaling;
5. met de dekking van het incidentele nadeel 2009 van € 96.258 in de integratie-uitkering
Wmo (nagekomen last) uit de Egalisatiereserve Wmo;
6. met de dekking van het incidentele nadeel 2010 van € 22.087 in de integratie-uitkering
Wmo uit het restant van de stelpost Wmo van € 67.876;
7. met de dekking van het structurele nadeel 2011 en volgende jaren van € 126.218 in de
integratie-uitkering Wmo uit de extra structurele bezuiniging die vanaf 2012 kan worden
gerealiseerd op prestatieveld 6 van de Wmo van circa € 80.000 per jaar;
8. dat voor de kanteling in de Wmo een structurele stelpost beschikbaar is van circa
€ 40.000 per jaar voor de structurele gevolgen en een incidenteel bedrag van € 378.000
in de Egalisatiereserve Wmo voor het opvangen van de incidentele gevolgen (met een
maximum van drie jaar).
STANDPUNT RAADSCOMMISSIE(S)
De commissie Bestuur en Middelen d.d. 1 december 2010 acht dit voorstel rijp voor behandeling in de
raad.

Waddinxveen, 9 december 2010
burgemeester en wethouders van Waddinxveen,
de secretaris,

de burgemeester,

(mr. A. Hoogendoorn)

(drs. H.P.L. Cremers)

BIJLAGE:
- Bijlage 1
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