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Miljoenennota: breed gedragen economische groei

Economische groei (in procenten). Bron: CPB



Balans plussen en minnen in de begroting 2019 

Uitgaven

Volumebesluit gas (€ 300 mln.)

Bijdrage Groningen (€ 100 mln.)

Brexit Douane en NVWA (€ 92 mln.)

Oprichting LNV (€ 62 mln.) 

EU-afdrachten (€ 303 mln.) 

Kasschuiven*  (€ 467 mln.) 



Raming accresontwikkeling
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BTW-compensatiefonds

• Geraamde ruimte onder het plafond in 2018 naar beneden bijgesteld met € 169 miljoen

• 2018 wordt verrekend met de omvang van het gemeentefonds

• Ook voor 2019 en verder is de geraamde ruimte lager geworden dan in september 2017

• Gevolg van gestegen declaraties bij gemeenten en provincies



Regio-enveloppen

• Partnerschap met de regio’s

• 88 voorstellen ingediend die gezamenlijk € 1,3 mld. aan middelen vragen 

• Eerste tranche van € 200 mln. beschikbaar



Regio-enveloppen: toetsingskader

• Sprake van een meervoudige opgave

• Financiële aspecten

• Concrete samenwerkingsafspraken

• Publiek-private samenwerking (PPS)

• De focus op opgaven waar nog geen reguliere financiering voor is



Regio-enveloppen: verdere procedure

• Coördinatie vanuit het ministerie van LNV in samenwerking met andere departementen

• Najaar 2018 selectie van binnengekomen voorstellen

• Eerste helft 2019 in het teken van sluiten en ondertekenen van de geselecteerde Regio 
Deals



Evaluatie verdeelmodellen sociaal domein (EVSD)

1. Kwalitatief onderzoek (AEF): voorjaar 2018 afgerond

2. Onderzoek naar methode van onderzoek (SEO): half september 2018 gestart
o Begeleiding: stuurgroep en klankbordgroep
o Eindrapport medio november 2018
o Bestuurlijke keuze onderzoeksmethode: medio december 2018

3. Kwantitatief onderzoek naar de verdeelmodellen: begin tot eind 2019
o Begeleiding: stuurgroep en begeleidingscommissies
o Voorjaar 2020: advies ROB en VNG, vervolgens bestuurlijke besluitvorming
o Invoering nieuwe verdeling per 2021



Heroverweging financiële verhoudingen

• Brief Tweede Kamer van 6 juli 2018; vier sporen:

1. Verdeling algemene uitkering gemeentefonds

2. Verdeling algemene uitkering provinciefonds

3. Uitkeringsstelsel

4. Kennis en informatie-uitwisseling



Planning Heroverweging financiële verhoudingen

• Oplevering vooronderzoeken herziening eind 2018/begin 2019

• Start verdeelonderzoeken heroverwegingsonderzoeken

• Oplevering verdeelonderzoeken december 2019



Uitkeringsstelsel
• Rijk, gemeenten en provincies werken steeds vaker samen aan het realiseren van 

maatschappelijke opgaven (Regeerakkoord, IBP)

• De huidige wensen zijn steeds minder goed vorm te geven binnen huidige stelsel 

• Financiële verhoudingen volgen de bestuurlijke verhoudingen

• Kamerbrief Heroverweging financiële verhoudingen
– Inrichting nieuwe geldstromen leidt tot onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, informatie-

uitwisseling en verantwoording
– Zorgt in de praktijk voor vragen in die situaties waarin Rijk én decentrale overheden afspraken 

willen maken over het realiseren van een gezamenlijke opgave.



Uitkeringsstelsel: waar komen we uit?


