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De meicirculaire, ontwikkelingen gemeentefonds en rijksfinanciën 

in samenwerking met Fokke Gietema. 
 

Het accres in het gemeentefonds neemt toe als gevolg van de verhoging 
van de uitgaven bij het Rijk. De lastendruk wordt verlaagd met 5 miljard. 

Het is een beperkte vernieuwing van het belastingstelsel. Het zou kunnen 
betekenen, dat de verruiming van het plaatselijk belastinggebied in de 

knel komt. Het kabinet gaat eveneens door met wijziging van het 
pensioenstelsel en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. 

 
Het budgettair beeld wordt vertroebeld omdat bepaalde bedragen als 

sociaal domein onder sociale zekerheid zitten. Als voor een andere 
opstelling zou zijn gekozen, zou het verschil met het onderwijs veel 

kleiner zijn. Bij het gemeentefonds gaat om een totaal van € 27 miljard.  
Het EMU saldo daalt naar 1,5% structureel, dus ruim onder de 3%. Voor 

alle decentrale overheden is de norm – het aandeel in de 3% norm – 

gedaald naar 0,4 %. Voor 2016 zijn geen referentievoorwaarden gesteld. 
Hier is de uitspraak van toepassing: onder druk wordt boter vloeibaar. 

 
Het accres voor 2016 is bijzonder hoog, doch tov de circulaire van mei een 

klein plusje. Hier staat tegenover dat het fonds als deelname in de 
gezondmaking van de overheidsfinanciën in 2015 zwaar gekort is 

vanwege onderuitputting onderwijs en groei BTW-compensatiefonds. 
Het goede nieuws is dat de ruimte tussen het plafond van het BTW 

compensatiefonds en de declaraties groter is dan geraamd. 
 

Mevrouw Galjé doet een oproep om de aangereikte monitors te gebruiken. 
Niet alle gemeenten zijn al aangesloten op: ‘Waar staat je gemeente?’. 

Voor een goed inzicht in de feiten en voor de verdere beleidsontwikkeling 
is dit zeker van groot belang. In de december circulaire zal nadere 

informatie worden verstrekt over het onderwerp beschermd wonen.  

 
De rechtmatigheid krijgt in 2015 alle aandacht. Verwezen wordt naar het 

rapport van cie Depla van mei 2015.  
De eerste fase is de controlerende en kaderstellende rol van de raad te  

versterken door vergelijkbaarheid te bevorderen: taakvelden, indicatoren, 
overhead etc. Daarover vindt nu consultatie plaats. 

 
De VNG maakt een handreiking voor de versterking van het opdracht-

geverschap van de raad. De gemeenten maken hun keuze voor een 
publieke of private accountant expliciet.  

De NBA stelt een Handreiking Auditing Decentrale Overheden (HADO) met 
daarin een specifieke interpretatie voor de decentrale overheden van de 

NV COS.  



Het is de bedoeling dat de wijzigingen van het onderhavige besluit in het 

voorjaar van 2016 in werking treden. Nog nadere informatie volgt over de 
invoering van de vennootschapsbelasting in het BBV en hoe hier praktisch 

mee kan worden omgegaan.  

Voor de wijzigingen die verband houden met de aanbevelingen van de 
adviescommissie vernieuwing BBV is het voornemen deze van toepassing 

te laten zijn op de begroting van 2017. Eén van de beoogde wijzigingen 
heeft als doel meer inzicht te krijgen in de kosten van de overhead en een 

eenvoudigere wijze van toerekening van kosten en rentelasten.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 


