
 

 

 
Notitie toelichting meicirculaire 2019 

 

2018   

Voor 2018 is sprake van een 148 miljoen euro (0,88%) lager accres dan bij de septembercirculaire 

2018 werd voorzien. Het accres kwam daardoor uit op 807 miljoen euro. Dat geeft een nominaal 

accrespercentage van 4,82%. Gecorrigeerd voor inflatie met de bijgestelde loon- en prijsontwikkeling 

van de rijksbegroting stijgt de koopkracht van gemeenten (reële accres) in 2018 met 2,71%. De onder-

uitputting in 2018 was niet alleen een gevolg van de lagere uitgaven van het Rijk, maar kwam ook door 

de boete ING. Die geïnde boete wordt afgetrokken van het deel van de Rijksbegroting waaraan het 

gemeentefonds is gekoppeld.  

 

Meerjarig beeld 

Ook de meerjarige accres-ontwikkeling van de meicirculaire 2019 wijkt behoorlijk neerwaarts af van de 

accresontwikkeling in de septembercirculaire 2018. Alleen het accres 2019 is naar boven bijgesteld. 

Dat komt door de onder-uitputting in 2018. Het sprongetje naar het uitgavenniveau op de rijksbegroting 

2019 wordt daardoor hoger, maar de omvang van de algemene uitkering in 2019 wijzigt er niet door.  

 

Nominaal valt het accres over de periode 2019-2023 cumulatief met 1,68% (456 miljoen euro) terug. 

Die daling wordt grotendeels veroorzaakt door een lagere loon- en prijsontwikkeling op de 

rijksbegroting. Die loon- en prijsontwikkeling valt over deze periode cumulatief 2,02% lager uit. Het 

gevolg is dat de koopkracht voor gemeenten (reëel accres) over de periode 2019-2023 een kleine 

stijging kent met 0,34% (+41 miljoen) ten opzichte van de raming in de septembercirculaire 2018.  

 

Totaaloverzicht nominaal en reëel accres 2018-2024 

 

 

Stijging budget voor volume- en/of loon- en prijsontwikkeling WMO, Jeugd en Participatie   

Over de stijging van het jeugdbudget van 420 miljoen euro in 2019, 300 miljoen euro in 2020 en 300 

miljoen euro in 2021 en het onafhankelijk onderzoek naar de volume- en uitgavenontwikkeling 

jeugdhulp in de periode 2015-2019 hebben wij eerder een aparte ledenbrief uitgebracht. Daarnaast 

Meicirculaire 2019 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Nominaal accres 807.121 1.286.315 835.400 697.978 820.567 1.057.415 983.124

Accrespercentage 4,82% 7,30% 3,13% 2,56% 2,95% 3,76% 3,38%

Reëel accrespercentage 2,71% 5,27% 1,40% 0,30% 0,97% 1,89% 1,51%

Reëel accres 453.796 929.142 374.195 82.885 268.423 531.239 438.915

Opschalingskorting 60.000 60.000 70.000 90.000 110.000 130.000 135.000

Werkelijk volume-accres 393.796 869.142 304.195 -7.115 158.423 401.239 303.915

Volumeaccres in procent 2,35% 4,93% 1,14% -0,03% 0,57% 1,43% 1,04%



 

 

stijgt het Jeugd-, Wmo- en Participatiebudget in 2019 ter dekking van volume- en/of loon- en 

prijsontwikkelingen:  

• Voor de Jeugdhulp bedraagt de loon- en prijsontwikkeling 109 miljoen euro. Deze structurele 

toevoeging loopt in de jaren erna op naar 110,4 miljoen, waarvan in 2020 12,3 miljoen wordt 

afgezonderd voor het onderdeel Voogdij/18+ dat nog een integratie-uitkering is. 

• Voor de WMO huishoudelijke verzorging bedraagt de bijstelling 46,1 miljoen euro en deze 

structurele bijdrage loopt in de jaren erna op naar 48,3 miljoen euro. 

• Voor de WMO 2015 bedraagt de toevoeging voor volume en loon- en prijsbijstelling 78,3 

miljoen euro en deze structurele bijdrage loopt in de jaren erna op naar 79,4 miljoen euro. 

• Voor de integratie-uitkering Beschermd Wonen bedraagt de volume en loon- en prijsbijstelling 

56,9 miljoen euro. 

• Voor het deel Participatie werd voorheen de gehele loon- en prijsbijstelling toegekend aan het 

onderdeel WSW-oud. Vanaf 2019 is dit niet meer het geval en ontvangt elk onderdeel apart 

een vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.  

o Voor het re-integratiedeel in de algemene uitkering behelst dit 12,2 miljoen euro in 

2019.  

o Loon- en prijsbijstelling voor de overige onderdelen participatie buiten de algemene 

uitkering bedraagt 45,8 miljoen euro in 2019 en loopt in de jaren erna af (door 

uitstroom WSW).     

 

Het grootste deel van de integratie-uitkering sociaal domein is met ingang van 2019 overgeheveld naar 

de algemene uitkering. Deze middelen worden voor de toekenning van extra geld voor volumegroei en 

loon- en prijsontwikkeling pas in 2020 afhankelijk van het accres in het gemeentefonds. In 2019 zijn 

daarom nog apart gelden toegekend voor volume- en/of loon- en prijsontwikkeling op deze budgetten. 

 

Afrekening BCF 

Met ingang van 2015 is de omvang van het BTW-compensatiefonds (BCF) gelimiteerd. Als gemeenten 

minder btw declareren bij het BCF dan dit plafond, wordt het restant toegevoegd aan de algemene 

uitkering. Overdeclaratie leidt tot uitname uit de algemene uitkering.  

Voor de onderuitputting van het BCF is op basis van de najaarsnota 2018 een bedrag van 106 miljoen 

euro aan de algemene uitkering 2018 toegevoegd. De onderuitputting valt echter met 39 miljoen euro 

veel lager uit. Daarom vindt achteraf een correctie plaats van de 66,9 miljoen euro te veel uitgekeerde 

gelden ten laste van de algemene uitkering 2019.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Haag, 5 juni 2019  


