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Aan de leden van de raad 
Van de gemeente  
 
HEEMSTEDE 
 
 
 
Datum  : 6 juni 2019  
Ons kenmerk : 716718 
Betreft  : uitkomsten meicirculaire 2019 en bijstellingen voorjaarsnota 2019 en  
                           kadernota 2020-2023 
 
Geachte raad, 
 
In de voorjaarsnota 2019 en kadernota 2020-2023 hebben wij u aangekondigd u nader te informeren 
over de meicirculaire 2019 en de financiële effecten hiervan. Bij het opstellen van deze nota’s was de 
meicirculaire nog niet beschikbaar.  
 
Deze brief wordt gezien als een aanvulling op de voorjaarsnota 2019 en de kadernota 2020-2023.  
Met de vaststelling van de voorjaarsnota 2019 en de kadernota 2020-2023 worden de effecten van de 
meicirculaire 2019 meegenomen. 
 
De meicirculaire 2019 geeft ten opzichte van de opgenomen cijfers in de voorjaarsnota 2019 en in de 
kadernota 2020-2023 de volgende mutaties: 
 

 
 
1. Bijstelling voorjaarsnota 2019 
De financiële effecten uit de meicirculaire bedragen voor uitkeringsjaar 2018 € 140.000 positief en 
voor uitkeringsjaar 2019 € 286.000 positief, per saldo € 426.000 positief. Hierbij is geen rekening 
gehouden met de financiële consequenties van mutaties die budgettair neutraal verwerkt worden in de 
begroting. Deze worden hierna in de paragraaf ‘budgettair neutrale mutaties voorjaarsnota 2019’ 
afzonderlijk toegelicht.  
 
Hieronder zijn de belangrijkste oorzaken die van invloed zijn op het geprognotiseerde resultaat 2019 
weergegeven: 
- ontwikkeling uitkeringsbasis wat betrekking heeft op mutaties van landelijke aantallen inwoners, 

woonruimten, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden etc. (€ 80.000 voordeel; structureel); 
- loon- en prijscompensatie 2019 sociaal domein in gemeentefonds kan vrijvallen omdat bij het 

beoordelen van de budgetten sociaal domein daarmee rekening is gehouden (€ 282.000 voordeel; 
structureel); 

- compensatie gemeentelijke kosten Waterschapverkiezingen (€ 19.000 voordeel; incidenteel); 
- uitname uit gemeentefonds i.v.m. bijdrage aan Digitaal Stelsel Omgevingswet (€ 26.000 nadeel; 

structureel); 
- vrijval middelen maatschappelijke begeleiding (€ 31.000 voordeel; incidenteel). 
 
Voorgesteld wordt de voorjaarsnota 2019 met € 426.000 positief bij te stellen. Na bovenstaande 
bijstelling bedraagt het saldo van de voorjaarsnota 2019 € 60.920 negatief (- € 486.920 saldo 
voorjaarsnota + € 426.000 mutaties meicirculaire 2019). 
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Budgettair neutrale mutaties voorjaarsnota 2019 
Extra middelen jeugdhulp 
In 2019 t/m 2021 worden door het kabinet 3 eenmalige bedragen beschikbaar gesteld tot een bedrag 
van € 1.000 miljoen (2019 € 400 mln, 2020 € 300 mln en 2021 € 300 mln).  
 
Voor Heemstede gaat het om de volgende bedragen: 2019 € 350.000, 2020 € 271.000 en 2021  
€ 280.000. Cumulatief gaat het om een bedrag van € 901.000.  
 
Door het rijk wordt aanvullend onderzoek verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, 
gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Daarnaast worden de komende maanden 
bestuurlijke afspraken gemaakt tussen rijk en VNG over hoe het jeugdhulpstelsel effectiever, 
efficiënter en beter kan gaan functioneren. We volgen hoe het verder loopt met het onderzoek en 
welke bestuurlijke afspraken er worden gemaakt.  
 
Daarnaast speelt de herijking van het gemeentefonds per 2021. In dat kader is in maart 2019 een 
onderzoek gestart dat moet leiden tot daadwerkelijke aanpassing van de verdeling voor het sociaal 
domein in het gemeentefonds. Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de kosten die 
gemeenten maken verklaard kunnen worden uit objectieve factoren. De nieuwe verdeling dient aan te 
sluiten op de noodzakelijke kosten van gemeenten. Eigen beleidskeuzes van gemeenten zouden 
geen invloed moeten hebben op een objectief verdeelmodel. Het onderzoek kent een integrale 
aanpak. Dat wil zeggen dat het onderzoek naar de verdeling kijkt van alle uitkeringen in het 
gemeentefonds die betrekking hebben op de taken van gemeenten in het sociaal domein (zowel 
algemene uitkering, voormalige integratie-uitkering sociaal domein als overige integratie- en 
decentralisatie-uitkeringen). Een herijking gaat altijd gepaard met herverdeeleffecten en tegen die 
achtergrond wordt voorgesteld om deze eenmalige middelen voor 2019 - 2021 vooralsnog 
beschikbaar te houden door deze toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Deze extra 
jeugdhulpmiddelen komen bovenop de voorgestelde maximering van € 2,8 miljoen en vormen op dit 
moment geen onderdeel van het surplus.  
 
Verhogen taalniveau statushouders 
In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken 
gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet 
inburgering inburgeren. Het kabinet stelt € 40 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de periode 
2019/2020, waarvan € 20 miljoen in 2019 en € 20 miljoen in 2020. Voor Heemstede gaat het voor 
2019 en 2020 jaarlijks om € 31.000. Met deze extra middelen wordt tevens beoogd dat gemeenten 
zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt 
bevorderd.  
 
Participatiewet 
In de verdeling van de middelen voor de WSW wordt met ingang van 2019 een tweetal verbeteringen 
doorgevoerd in de blijfkansen in de sociale werkplaats. Dit geeft voor Heemstede een voordeel van  
€ 120.000. De bijdrage aan Paswerk van alle deelnemende gemeenten wordt gerelateerd aan deze 
integratie-uitkering. De verhoging van de bijdrage Heemstede bedraagt € 64.000. Deze verhoging is 
als geoormerkt budget opgenomen.  
 
2. Bijstelling financieel meerjarenbeeld kadernota 2020-2023 
In de kadernota was geanticipeerd op een structureel lagere uitkering uit het gemeentefonds van  
€ 267.000 in verband met onderuitputting rijksbegroting 2018 en het btw compensatiefonds.  
Bij het bepalen van de financiële effecten uit de meicirculaire 2019 is daarmee rekening gehouden.  
De financiële consequenties vanuit de meicirculaire 2019 bedragen voor 2020 € 207.000 positief, 
2021 € 143.000 positief, 2022 € 75.000 negatief en 2023 € 114.000 negatief. Hierna worden de 
belangrijkste oorzaken toegelicht. In deze bedragen is geen rekening gehouden met de financiële 
consequenties van mutaties die budgettair neutraal verwerkt worden in de meerjarenbegroting 2020-
2023. Deze mutaties worden in de paragraaf ‘budgettair neutrale mutaties kadernota 2020-2023’ 
afzonderlijk toegelicht. 
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a. Accressen 
Voor de periode van 2020 tot 2024 wordt het accres neerwaarts bijgesteld oplopend tot structureel 
603 miljoen in 2023. Door een lagere inflatie wordt er door het Rijk minder uitgegeven aan 
compensatie van lonen en prijzen. Omdat de uitkering uit het Gemeentefonds via het zogenoemde 
‘trap-op-trap-af principe’ gekoppeld is aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven, zorgt dit voor een 
lagere groei van het gemeentefonds (accres). De lagere jaarlijkse accressen hebben een structureel 
karakter en cumuleren dus. In totaal gaat het tot en met 2023 om een accresdaling van € 650.000. 
 
b. Stelpost loon-en prijsindexering 
Uit de hierboven genoemde ontvangen accressen moet elke gemeente loon -en prijsstijgingen betalen 
voor de gemeentebegroting. Ook wordt door het indexeren van andere opbrengsten (bijvoorbeeld 
heffingen) compensatie verkregen voor loon- en prijsstijgingen. Binnen de gemeentefondsuitkering is 
vanaf 2020 jaarlijks 600.000 (inclusief sociaal domein) gereserveerd. 
In de technische uitgangspunten voor de begroting 2020 wordt voor de prijsontwikkeling goederen en 
diensten 2020 uitgegaan van 1,5%. Gezien het rekeningoverschot 2018 wordt deze prijsstijging alleen 
verwerkt voor zover er sprake is van contractuele verplichtingen en voor de budgetten sociaal domein. 
Met diverse instellingen zijn (meerjarige) contractuele afspraken gemaakt over de wijze waarop 
indexeringen plaatsvinden. In de begroting 2020 dient rekening te worden gehouden met deze 
contractuele afspraken.  
 
c. BTW compensatiefonds (BCF) 
Gemeenten kunnen BTW op overheidstaken declareren bij het BTW compensatiefonds.  
Tot 2018 kregen gemeenten van het Rijk via het gemeentefonds een voorschot op de inschatting in 
welke mate de declaraties onder het BCF plafond blijven. Ter voorkoming van een open-eind regeling 
heeft het Rijk een plafond ingebouwd in het BCF. Blijven de declaraties in enig jaar onder het plafond, 
dan leidt dat tot een voeding van het gemeentefonds van het verschil. Overschrijden de declaraties 
dat plafond, dan leidt dat tot een uitname uit het gemeentefonds van de overschrijding. In de 
Heemsteedse begroting was rekening gehouden met een voeding vanuit het BCF tot € 129.000.  
De afrekening over 2018 liet een voeding zien van € 47.000; per saldo een daling van € 82.000. 
Vanuit landelijke bronnen wordt geadviseerd de voordelen uit het BTW compensatiefonds geheel of 
gedeeltelijk af te ramen. Voorgesteld wordt om in de Heemsteedse begroting niet meer uit te gaan van 
een voeding vanuit het BCF. Ten opzichte van de cijfers uit de kadernota een structureel nadeel van  
€ 47.000. 
 
d. Sociaal Domein 
Vanaf 2019 zijn de integreerbare delen van de integratie-uitkeringen sociaal domein opgegaan in de 
algemene uitkering en maken daarmee deel uit van de ‘trap-op-trap-af systematiek. Voor de nog niet 
integreerbare taken zoals de WSW, re-integratie nieuwe doelgroepen, Wmo beschermd wonen en 
Jeugdwet voogdij/18+ zijn nieuwe integratie-uitkeringen gekomen. Er zijn bij deze operatie 26 
maatstaven aan de algemene uitkering toegevoegd.  
 
Zoals aangegeven bij in hoofdstuk 1 ‘bijstelling voorjaarsnota 2019’ wordt voorgesteld de loon- en 
prijscompensatie 2019 sociaal domein in het gemeentefonds ad. € 282.000 vrij te laten vallen omdat 
bij het beoordelen van de budgetten sociaal domein uitgegaan is van prijspeil 2019. 
 
Integratie-uitkering Voogdij/18+: door loon- en prijscompensatie 2019 en een gewijzigde verdeling is 
de integratie-uitkering voor Heemstede vanaf 2020 structureel € 99.000 hoger. Deze extra gelden 
kunnen vrijvallen.  
 
e. Maatstaf ozb; woz-waardering en aanpassing rekentarieven 
Bij de bepaling van de gemeentefondsuitkering 2020 is er vanuit gegaan dat de Heemsteedse WOZ 
waarden dezelfde marktontwikkeling hebben als waar in de meicirculaire vanuit wordt gegaan. De 
marktontwikkeling in de meicirculaire 2019 tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 bij woningen 
wordt, op basis van informatie van de Waarderingskamer, geschat op 9%. Voor niet woningen wordt 
de waarde-ontwikkeling over dezelfde periode geschat op 2%. 
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Herijking gemeentefonds 
De fondsbeheerders werken samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het 
gemeentefonds en heeft betrekking op een totaalbedrag van circa 30 miljard. De algemene uitkering 
2019 bedraagt voor Heemstede € 29,7 miljoen en betreft ruim de helft van de Heemsteedse 
inkomsten.  
 
De herijking is opgedeeld in twee onderdelen: 1) het ‘klassieke’ gemeentefonds (de overige 
onderdelen van het gemeentefonds) en 2) verdeelmodellen sociaal domein. In maart 2019 is het 
traject een volgende fase ingegaan en worden in een onderzoek voorstellen ontwikkeld voor een 
nieuwe verdeling. De afronding van de onderzoeken is gepland in januari 2020. De fondsbeheerders 
komen kort daarna met een voorstel voor aanpassing van de verdeling en zullen hierover zoals 
gebruikelijk advies vragen aan VNG en ROB. Na advies van VNG en ROB volgt het bestuurlijke 
besluitvormingstraject. Dit houdt in dat in een bestuurlijk overleg tussen Rijk en VNG een beslissing 
zal worden genomen over de nieuwe verdeling. In het voorjaar van 2020 zal de Tweede Kamer 
vervolgens per brief over de voorstellen voor de nieuwe verdeling worden geïnformeerd. Gemeenten 
worden uiterlijk in de meicirculaire 2020 over de uitkomsten geïnformeerd. Invoering van de nieuwe 
verdeling is voorzien in 2021. 
 
Benchmark woonlasten 
Het Rijk heeft met de VNG afgesproken dat vanaf 2020 een benchmark woonlasten wordt ingevoerd 
om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. Met de invoering van de 
benchmark wordt afgestapt van de afspraak dat de ontwikkeling van de lokale lasten jaarlijks wordt 
gemonitord met de macronorm onroerende zaakbelasting (ozb, de macronorm). Gezamenlijk overleg 
tussen het Rijk en de VNG heeft geresulteerd in de introductie van een benchmark, waarin naast de 
ozb ook de riool- en afvalstoffenheffing worden vergeleken. In de benchmark wordt een vergelijking 
van de gemeentelijke woonlasten en de gemeentelijke tariefontwikkeling per provincie gegeven, net 
als de landelijke en provinciale gemiddelden. Middels deze (grafische) vergelijking worden de 
onderlinge verschillen tussen gemeenten nog inzichtelijker gemaakt. Het overzicht vergelijkt binnen de 
provincie de tariefswijzigingen per gemeente en het cumulatief bedrag van de drie heffingen per 
gemeente. 
 
Budgettair neutrale mutaties kadernota 2020-2023 
Extra middelen jeugdhulp 
Verwezen wordt naar de toelichting in hoofdstuk 1 ‘bijstelling voorjaarsnota 2019’. 
 
Verhogen taalniveau statushouders 
In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken 
gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet 
inburgering inburgeren. Het kabinet stelt € 40 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de periode 
2019/2020, waarvan € 20 miljoen in 2019 en € 20 miljoen in 2020. Voor Heemstede gaat het voor 
2019 en 2020 om jaarlijks € 31.000. Met deze extra middelen wordt tevens beoogd dat gemeenten 
zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt 
bevorderd.  
 
Invoering Wet Verplichte GGZ  
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Deze wet vervangt de Wet 
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken 
hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook 
buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan 
de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende 
kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz is in het bestuurlijk overleg van 6 mei jl. tussen het 
Ministerie van VWS en de VNG afgesproken om vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toe te voegen 
aan het gemeentefonds. Voor Heemstede betekent dit een jaarlijks budget van € 29.000. 
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Participatiewet 
In de verdeling van de middelen voor de WSW wordt met ingang van 2019 een tweetal verbeteringen 
doorgevoerd in de blijfkansen in de sociale werkplaats. Dit geeft voor Heemstede de volgende 
voordelen: 2020 € 134.000, 2021 € 173.000, 2022 € 74.000 en 2023 € 5.000. De bijdrage aan 
Paswerk van alle deelnemende gemeenten wordt gerelateerd aan deze integratie-uitkering. Deze zal 
worden verhoogd met: 2020 € 76.000, 2021 € 116.000, 2022 € 18.000 en 2023 € 32.000. Deze 
verhogingen zijn als geoormerkte budgetten opgenomen.  
 
3. Bijgestelde meerjarenraming kadernota 2020-2023 
Onderstaand de bijgestelde meerjarenraming ná verwerking van de effecten uit de meicirculaire 2019.  
 

 
 
Uit het bijgestelde meerjarenbeeld blijkt dat, voor de ‘taakstelling resterende dekking’, er sprake is van 
een voorlopig tekort van € 88.500 in 2020 en dat loopt in de jaren 2021 en 2022 op naar € 182.000 
respectievelijk € 281.000 en in 2023 is er sprake van een overschot van € 26.000.  
 
In deze saldi zitten ook eenmalige baten en lasten verdisconteerd en daar wordt door onze 
toezichthouder (de provincie Noord-Holland) ook naar gekeken in het kader van de jaarlijkse 
beoordeling of er sprake is van een structureel en reëel evenwicht in de begroting. Om structureel 
evenwicht in de meerjarenbegroting te realiseren, kunnen alleen structurele dekkingsmiddelen worden 
ingezet. Incidentele dekkingsmiddelen worden door de toezichthouder niet meegeteld.  
 
Er is dus sprake van een structureel evenwicht in de begroting wanneer structurele lasten gedekt 
worden door structurele baten. Een reëel evenwicht betekent dat geraamde bedragen volledig, 
realistisch en haalbaar zijn. Als de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, dan moet door 
de gemeente aannemelijk zijn gemaakt dat dit evenwicht uiterlijk in het laatste jaar (lees: 2023) van de 
meerjarenraming tot stand wordt gebracht. Dit is na verwerking van de meicirculaire 2019 het geval bij 
Heemstede.  
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In de eerste jaarschijven zijn de structurele lasten hoger dan de structurele inkomsten. Echter voor 
een gezond financieel beleid zou het uitgangspunt moeten zijn om een structureel en reëel evenwicht 
in alle jaarschijven te hebben, ofwel een duurzaam financieel evenwicht. Heemstede staat voor een 
duurzaam verantwoord financieel beleid. Dit betekent dat wij streven -conform de uitgangspunten van 
de kadernota 2020-2023- in alle jaarschijven van de (meerjaren)begroting een sluitende begroting te 
realiseren in november 2019. Dit betekent dat de ‘taakstelling resterende dekking’ -opgenomen in de 
kadernota 2020-2023- ook na verwerking van de meicirculaire 2019, gehandhaafd blijft. De omvang 
wordt enigszins neerwaarts bijgesteld naar € 200.000 structureel, met een ingroei van € 100.000 
vanaf 2020. De verwachting is dat in de jaarschijf 2020 financieel sluitend zal zijn maar de structurele 
lasten hoger zullen zijn dan de structurele inkomsten. De noodzaak tot het handhaven van de 
‘taakstelling resterende dekking’ wordt ook ingegeven door het feit dat gemeenten na Prinsjesdag (3e 
dinsdag in september) nog een septembercirculaire 2019 van het Rijk ontvangen. De financiële 
consequenties voor gemeenten, voortvloeiende uit deze circulaires, zijn altijd onzeker. De 
septembercirculaire 2019 bepaalt mede de uitkomst van de (meerjaren)begroting 2020-2023 in de 
begrotingsraad van november 2019. Het is van belang voorbereid te zijn om eventueel tijdig financieel 
te kunnen bijsturen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
namens burgemeester en wethouders van Heemstede, 
wethouder Financiën, 
 
 
drs N.F. Mulder   
 
 
 


