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Techniek of politiek?

Financiën: de rek is eruit
10-11-2015
In september was er nog een grote manifestatie tegen de bezuinigingen in de zorg. Daar hebben gemeenten ook veel last van ANP 
De wethouders van Financiën van 234 gemeenten hebben een brandbrief aan het kabinet gestuurd vanwege de opeenstapeling van 
bezuinigingen door het Rijk. In een open brief schrijven de wethouders dat de miljoenenkortingen op Wmo, jeugdzorg en andere posten te 
gortig zijn. De rek is er volgens hen uit.
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Economisch beeld: groeit zet stevig door



Voorjaarsbesluitvorming

• Positief beeld: de economie groeit en de overheidsfinanciën staan 
er goed voor. 

• € 1 mld. ruimte voor een nieuw kabinet (mede door een ruilvoet 
meevaller).

• De inkomsten zijn gestegen met € 7,3 mld. (t.o.v. 
Miljoenennota), waardoor het EMU-saldo 0,7% hoger uitkomt:  
0,2% in 2017. 



Voorjaarsbesluitvorming

Kabinet Rutte II is demissionair: beleidsarm, dus alleen geld 
vrijmaken voor urgente dossiers. 

Uitgaven in mln. €

ABP pensioenpremie 340

WLZ uitvoering 290

AOW 210

Migratie/ opvang 125

Monumentenaftrek 150

Verpleeghuiszorg 100

Regeringsvliegtuig 50



Meicirculaire - accres



Meicirculaire - overig

• Beleidsarm

• Afrekening plafond 

BTW-compensatiefonds 2016

• Per 2017 nieuwe clusterindeling gemeentefonds



Sociaal domein: Verdeeltechniek op de politieke agenda 



Sociaal Domein: decentralisaties

• Overheveling integratie-uitkering naar 

het sociaal domein is uitgesteld. 

Eerst duidelijkheid over meerjarige indexatie

• Loon en prijs indexering 2017 is uitgekeerd. 

• Volume 2018 geen akkoord



Sociaal domein: ontwikkelingen

• Transformatiefonds

• Aanpassing verdeling model WSW

• Beschermd wonen

• Onderzoek naar de verdeelmodellen



Sociaal domein: verantwoording

2015

• 50% gemeenten jaarstukken niet-tijdig

• 50% had geen goedkeurende verklaring

2016

• Meeste gemeenten kunnen tijdig indienen;

• Te vroeg voor voorspellingen % goedkeurende verklaringen

Acties:  verbeterplannen, tijdige verantwoording PGB’s, best 
practices, pilots, monitoring



Herziening financiële verhoudingen



Herziening financiële verhoudingen

• Aansluiten bij bestuurlijke en economische ontwikkelingen.

• Overkoepelende thema’s

1. Vereenvoudigen en stabiliteit

2. Afwegingsruimte

3. Regionalisering

4. Economische ontwikkeling

Vervolg: zorgvuldig uitwerkingstraject & geleidelijke invoering

• Verkennen van oplossingsrichtingen

Voor zomer 2017: verzenden rapport aan TK



• Nu: hoofdgedachte 3e aspiratieniveau

• Nieuw: welvaartseconomisch perspectief

– Adviezen CPB, OESO, PBL

• Meer verschil dan nu acceptabel

– Afweging afhankelijk van aard van de taak

Herziening financiële verhoudingen: perspectief



• Vereenvoudiging
– Vereenvoudigen verdeling

– Voorspelbaarheid en stabiliteit

– Transparantie en uitlegbaarheid

• Afwegingsruimte
– hervormen gemeentelijke belastinggebied

– herzien mate van verevening

• Regionalisering
– verevening regionale kenmerken

– herzien centrumfunctie

– regionale verevening belastingcapaciteit

• Economische ontwikkeling
– versterken positie centrumgemeenten

– versterken regionaal ec samenwerking

– toekomstige opgaven

Zorgvuldig uitwerkingstraject

Geleidelijke invoering

Aanbevelingen

16



Vooruitblik nieuw kabinet



Nieuw kabinet: financiën medeoverheden

• Opschalings-/ apparaatskorting

• Normeringssystematiek (trap-op, trap-af + brede 
uitgavenmand)

• Integratie uitkering sociaal domein in de algemene 
uitkering

• EMU-saldopad medeoverheden

• Verruiming lokaal belastinggebied

• Herziening financiële verhoudingen




