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Beste leden en burgerleden,

Inleiding:
Bij de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 hebben we u geïnformeerd over de uitkomst van een eerste
globale doorrekening van de septembercirculaire 2019. Aangegeven is dat we u door middel van een raadsbrief nader
informeren. ln deze brief informeren we u over de uitkomsten van de septembercirculaire 2019 welk op Prinsjesdag is
gepubliceerd.
Uitkomsten septembercirculaire 2019
ln de september circulaire wordt aangegeven dat het Rijk dit jaar minder uitgeeft. Via het principe "trap op, trap af'
betekent dit dat onze Algemene Uitkering (AU) afneemt. Voor de gemeente Bergen op Zoom is er echter door de
ontwikkeling van de maatstaven (aantallen) een stijging van de AU. De belangrijkste wijziging van de aantallen wordt
veroorzaakt door een toename van het aantal inwoners met het kenmerk lage inkomens als ook het aantal bijstand
uitkeringsgerechtigden. Deze toename en afname is nagenoeg gelijk aan elkaar waardoor de hoogte van de AU voor
2019 vrijwel gelijk blijft. Voor de jaren 2020 en verder zien we een toename van AU, dit gerelateerd aan het de uitgaven
bij Rijk. Het betreft dan met name uitgaven van het Rijk inzake het Pensioenakkoord en het woningmarktpakket. ln de
tabel "Algemene Uitkering 2019-2023" in deze brief staan de cijfers per jaar weergegeven waarbij tevens de taakmutaties
worden aangegeven.
Taakmutaties
ln de septembercirculaire 2019 zijn een aantal taakmutaties opgenomen. Deze mutaties zijn vaak een gevolg van
wetgeving of bijstelling op wetgeving. De taakmutaties betreffen voornamelijk onderwerpen uit het sociaal domein. Voor
een belangrijk aantal van deze taakmutaties hebben deze ook een gevolg voor de lasten die wij in onze begroting
opnemen. Bijstelling hiervan zal dan ook verwerkt worden bij het 1e concernbericht 2020. Met name de taakmutaties
waarbij het veranderingen betreft van gelden die we als regio krijgen zullen deze voor hetzelfde bedrag verwerkt worden
in de begroting. Het is namelijk dan geld dat we krijgen in het kader van regionaal gemaakte afspraken.
ln de tabel "Algemene Uitkering 2019-2023" staat naast de uitkomst van de ontwikkeling van de AU ook de taakmutatie
op genomen. Onder de tabel wordt per taakmutatie de mutatie kort toegelicht.
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g. Vanaf 1 januari 2020 vindt er een vereenvoudiging plaats voor mensen in een Wlz instelling. Vanaf deze datum
worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt
vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. De AU neemt hierdoor af, echter nemen hierdoor ook onze lasten af.
h. en i. Met ingang van 1 januari 2020 wordt de financieringssystematiek van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen
(Bbz 2004) vernieuwd. Onderdeel van deze vernieuwing is dat de le vensvatbaarheidsonderzoeken die worden
uitgevoerd in het kader van het Bbz 2004 niet meer worden bekostigd via een specifieke uitkering, maar via het
gemeentefonds.
De overgang betekent enerzijds dat we deze middelen nu in de AU krijgen waar we dan de lasten in begroting ook ramen
voor eenzelfde bedrag. Echter zien we dat ten opzichte van de specifieke uitkering dat we minder via de AU krijgen dit
nadeel is dan ook als aparte regel inzichtelijk gemaakt.
Tot slot
Zoals eerder aangegeven is er in de begroting 2020 voor€ 1 miljoen en voor de meerjarenraming 2021-2013 een bedrag
van€ 2 miljoen verwerkt. De taakmutaties als ook nog het resterend saldo konden niet verwerkt worden in de begroting
2020 omdat de publicatie van de septembercirculaire altijd heel erg laat in het traject van de begrotingsopstelling plaats
vindt. De verwerking van de taakmutaties en het resterend voordelig saldo zal plaatsvinden bij het 1 e concernbericht

2020. De verwerking van de uitkomsten van de septembercirculaire voor 2019 vinden plaats bij de jaarrekening. Een
eventuele decembercirculaire, welke vaak alleen nog bijstelling voor het lopende jaar kent, wordt eveneens verwerkt in
de jaarrekening.
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Tabel Algemene Uitkering 2019-2023
bedragen x ( 1.000

Toename Algemene Uitkering

2019

2020

2021

2022

2023

369

1.979

3.081

3.315

3.010

-56

-72

-90

-105

-107
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Taakmutaties:
a. Ambulantisering GGZ

o

10

10

10

15

15

15

15

15

d. Beschermd wonen

-247

-671

-742

-820

-820

e. Participatie (Wsw)

-65

-65

-66

-66

-66

o
o
o
o

-12

-12

-12

-12

b. Herverdeling Wvggz
c. Maatschappelijke Opvang

f. Toezicht kinderopvang
g. Wlz hulpmiddelen
h. Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ)
i. Nadeel als gevolg van overdracht BBZ naar Algemene uite rin
Voordeel AU na correctie taakmutaties
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Reeds verwerkt in begroting 2020 (meerjaren 2021-2023)
Voordelig saldo

16

34

48

57

64

-39

-40

-40

-41

-52

-51

-51

-49

1.128

2.152

2.303

2.002

-1.000

-2.000

-2.000

-2.000

128

152

303
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Toelichting:
Zoals bij de begroting 2020 aangeven geeft de septembercirculaire 2019 een toename van de Algemene Uitkering aan.
ln de begroting is op basis van de eerste doorrekening van de septembercirculaire 2019 voor 2020 hiervan€ 1 miljoen en
voor de jaren 2021-2023 € 2 miljoen verwerkt in de begroting 2020 en rneeriarerraminp 2021-2023. Deze regel is ook in
deze tabel inzichtelijk gemaakt. Zoals de nadere doorrekening nu aangeeft is er voor de alle jaren nog een "klein" positief
voordeel dat resteert na de verwerking van de afgeronde miljoenen bij de begroting.
Toelichting taakmutaties:
(-)minteken betekent dat we extra lasten in de begroting opnemen omdat we deze ontvangen via de AU.
(+)plusteken betekent dat we minder lasten in de begroting opnemen omdat we ook minder ontvangen via de AU.
a. De Ambulantisering GGZ leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding. Deze extra middelen vanuit het Rijk
worden dan ook als extra lasten geraamd.
b. 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. Het extra geld is benodigd voor de kosten die voortvloeien uit de invoering van deze wet.
c. Voor Maatschappelijke opvang betreft het een correctie op basis van de bijstelling van de actuelere maatstafaantallen.
d. Voor Beschermd wonen betreft het gelden die we in regionaal verband ontvangen, deze gelden zijn dus niet alleen
voor Bergen op Zoom. De gelden die we via de AU ontvangen nemen we dan ook 1 op 1 op bij de lasten kant.
e. Voor de gelden participatie WSW betreft het gelden die we direct relateren aan de uitgaven die we opnemen voor de

wvs.

f. Met de extra middelen voor toezicht en handhaving kinderopvang geeft het Rijk aan dat daarmee een deel van het
tekort aan middelen voor dit doel opgelost kan worden.
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