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1. Meicirculaire 2018 gemeentefonds

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De budgettaire uitkomsten van de meiculaire 2018 van het gemeentefonds.

10

voorstel

Datum

2 juli 2018

Toelichting op het voorstel

Inleiding
Via deze nota informeren wij u over de (budgettaire) gevolgen van de meicirculaire van het
e
gemeentefonds voor de gemeente Zwolle. De gevolgen verwerken wij in de begroting 2018 (via 2
berap), begroting 2019 en de meerjarenraming t/m 2022.
In de informatienota over het financieel perspectief van 15 mei jl is al rekening gehouden met de
uitwerking van het Regeerakkoord en het Interbestuurlijk programma (IBP), in deze nota worden de
wijzigingen ten opzichte van het gepresenteerde financieel perspectief aangegeven.
De meicirculaire kenmerkt zich door een sterk verdeeltechnisch karakter vanwege de overheveling van
de diverse afzonderlijke uitkeringen voor het sociaal domein naar de algemene uitkering. Daarnaast
zijn de accresramingen ten opzichte van de berekeningen uit het Regeerakkoord naar beneden
bijgesteld als gevolg van lagere inflatieverwachtingen, is de ramingssystematiek van de verrekening
BTW-compensatiefonds gewijzigd en zijn actuele ontwikkelingen omtrent diverse integratie- en
decentralisatie-uitkeringen verwerkt.
Bij het bepalen van de financiële uitkomst is zo veel mogelijk rekening gehouden met de gevolgen voor
de corresponderende uitgaafposten. Bijvoorbeeld de bijstelling van de prijsontwikkeling. Voor het
onderdeel volumegroei zorgkosten (Wmo en jeugd) is dit nog niet mogelijk. Bij de behandeling van het
najaarsmoment zal een totaalbeeld van het financieel perspectief beschikbaar zijn, inclusief de
verwachte volumegroei bij de Wmo en jeugdtaken.
In de uitwerking onderscheiden we de gevolgen voor de volgende onderdelen van het gemeentefonds:
 Algemene uitkering
 (Resterende) sociaal domein uitkeringen
 (Overige) Integratie- en decentralisatie-uitkeringen
Eerst wordt ingegaan op de belangrijkste onderwerpen, vervolgens zijn per jaarschijf de mutaties
aangegeven.

Kernboodschap
De budgettaire gevolgen van de meicirculaire voor Zwolle in beeld brengen en hoe deze in de
begrotingscyclus te verwerken
Consequenties
Totaalresultaat meicirculaire op het financieel perspectief
De meicirculaire geeft per saldo een positief resultaat van ruim € 3,2 mln. in 2018 en in de latere jaren
schommelend tussen de € 2,5 en € 3,2 mln. De meicirculaire is echter een onderdeel van het financieel
perspectief, bij de begroting in het najaar wordt het definitieve financiële perspectief voor de begroting
2019 opgesteld. Hierin zullen ook de meest actuele volumeverwachtingen omtrent de zorgtaken
worden meegenomen, maar ook andere mee- en tegenvallers.
In tabel 1 is het totaalresultaat van de meicirculaire weergegeven ten opzichte van het financieel
perspectief zoals dat in mei met de raad is gecommuniceerd. Vervolgens zijn de belangrijkste
onderwerpen uit de circulaire benoemd en is een nadere toelichting per uitkeringscategorie
opgenomen.
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Tabel 1 Uitkomsten meicirculaire 2018
(bedragen cumulatief x € 1 ).
Saldo resultaat algemene uitkering
Saldo resultaat uitkeringen sociaal domein
Saldo resultaat integratie-/decentralisatie-uitkeringen
Totaal te verrekenen met de algemene middelen

2018

2019

2020

2021

2022

2.400.000

2.800.000

2.700.000

3.200.000

2.500.000

745.000

-

-

-

-

120.000

-

-

-

-

3.265.000

2.800.000

2.700.000

3.200.000

2.500.000

Voorgesteld wordt de uitkomsten over 2018 in de tweede beleidsrapportage mee te nemen en de
uitkomsten voor 2019 en verder in de begroting 2019 c.q. meerjarenraming tot en met 2022 te
verwerken.
De belangrijkste onderwerpen uit de circulaire zijn:
 Accresramingen.
De ontwikkeling van het gemeentefonds wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens de normeringssytematiek (trap op trap af) hebben
wijzigingen in de rijksuitgaven invloed op de omvang van de algemene uitkering. De jaarlijkse
toename van het gemeentefonds betreft het accres. Op basis van de rijksuitgaven uit de
Voorjaarsnota / rijksbegrotingen worden de volgende accresmutaties verwacht ten opzichte
van de informatienota financieel perspectief 2018-2022 dd 15 mei jl.:
In mln.€
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Accres (per jaar)
-23
24
-37
-120
-75
-199
Accres (cumulatief)
-23
1
-36
-156
-231
-430
De belangrijkste verklaring voor de lagere accressen is de neerwaarts bijgestelde verwachting
op de toekomstige ontwikkeling van de lonen en prijzen. De totale voorjaarsbesluitvorming
door het kabinet (inclusief de lagere aardgasbaten als gevolg van het verminderen van de
gaswinning in de provincie Groningen) leidt tot een beperkte aanpassing in de geraamde
accresontwikkeling.
De lagere loon- en prijsontwikkelingen leiden ook tot bijstelling van de gemeentelijke
inflatieverwachtingen voor de komende jaren. Hierbij is geen sprake van een één op één
koppeling met het rijk, maar het budgettair effect van de accresverlaging is daarmee beperkt.
Het definitieve accres voor 2017 valt € 23 mln. lager en werkt structureel door. Het incidenteel
effect voor de jaarschijf 2017 wordt in 2018 met de gemeenten verrekend.
 Gedeeltelijke overheveling uitkeringen sociaal domein naar algemene uitkering:
Ter uitvoering van het Regeerakkoord worden met ingang van 2019 de uitkeringen Wmo (met
uitzondering van Beschermd wonen), jeugdhulp (met uitzondering van voogdij/18+),
participatie onderdeel re-integratie klassiek geïntegreerd in de algemene uitkering en maken
daarmee deel uit van de trap op trap af systematiek.
Eventuele herverdeeleffecten vanwege de overheveling zijn beperkt door middel van het
toepassen van een suppletie-uitkering. Wel is het verdeelmodel van de algemene uitkering
met circa 25 verdeelmaatstaven uitgebreid. Naar huidige inzichten vindt in 2021 een integrale
aanpassing van het totale verdeelstelsel van de algemene uitkering plaats, waaronder het
beperken van het aantal verdeelmaatstaven.
De niet-integreerbare onderdelen blijven voorlopig bestaan in de vorm van integratieuitkering
Beschermd wonen, integratieuitkering Voogdij/18+ en integratieuitkering participatie (voorheen
wajong, begeleid werken/beschut werken en WsW). Met uitzondering van de onderdelen WsW
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en beschut werken wordt bezien of de uitkeringen de komende jaren overgeheveld kunnen
worden naar de algemene uitkering.
 BTW-compensatiefonds (BCF):
Op rijksniveau is voor het BTW-compensatiefonds een plafond bepaald van ca. € 3,2 mrd
(2017). Het plafond wordt jaarlijks aangepast met het accrespercentage en eventueel door
taakmutaties. Het rijk maakt jaarlijks een inschatting van de verwachte BTW-uitgaven van de
gemeenten (en provincies). Het verschil tussen plafond en verwachte uitgaven wordt
verrekend met de gemeenten via het gemeentefonds. Het rijk houdt op begrotingsbasis
rekening met een ruimte onder het plafond, de uitgaven worden lager ingeschat dan het
berekende plafond. Dit heeft tot gevolg dat het gemeentefonds rekening houdt met een
(behoorlijke) compensatie aan de gemeenten. Op basis van de afrekening over 2017 zien we
dat de werkelijk gedeclareerde BTW-kosten (landelijk) met € 26 mln. zijn toegenomen.
Vertaald naar Zwolle is dat ca. € 0,2 mln. Vanwege de verwachte economische groei en
daardoor een toename van de te declareren compensabele BTW is ingaande 2018
geanticipeerd op de verwachte afname van de ruimte onder het plafond door het opnemen van
een correctiepost oplopend tot € 1,5 mln. in 2020. In 2018 is de correctiepost € 750.000,
betreffende de afrekening over 2017. Het voordelig resultaat van € 550.000 verwerken wij in de
begroting 2018 /berap 2018-2. Voor 2019 en verder wordt voorgesteld de correctiepost op het
niveau van € 1,5 mln. te handhaven en jaarlijks op basis van de definitieve uitkomsten te
beoordelen of aanpassing noodzakelijk/gewenst is.
De in het Regeerakkoord afgesproken verbreding van de accresgrondslag heeft een positief
effect op de hoogte van het BTW-compensatiefonds. Het effect daarvan is al verwerkt in het in
mei gepresenteerde financieel perspectief.
Het rijk heeft besloten ingaande 2019 de werkwijze van de raming onder het plafond (BCF)
aan te passen. Het gevolg hiervan is dat in de meerjarenraming van het gemeentefonds de
ruimte onder het plafond niet meer als een toevoeging wordt geraamd, alleen de toevoeging
voor het eerstvolgende jaar wordt geraamd. Wel wordt inzicht gegeven in de toekomstig te
verwachten ruimte onder het plafond. De nieuwe werkwijze heeft geen gevolgen voor de
uiteindelijke omvang van het gemeentefonds, omdat alleen het moment van verwerking wijzigt.
Vanwege deze systeemwijziging moet in het kader van het provinciaal toezicht een
onderbouwing van de bedragen in de begroting worden opgenomen.
 Via de integratie- en decentralisatieuitkeringen worden nieuwe middelen beschikbaar gesteld
voor schulden en armoede, raadgevend referendum, beter benutten, maatschappelijke
begeleiding, LHBT-emancipatiebeleid en middelen in het kader van de arbeidsmarktregio
(waarvan Zwolle centrumgemeente is) voor Matchen op Werk en economische zelfstandigheid.
De budgettaire gevolgen zijn vertaald en toegelicht per uitkeringscategorie.
1.

Algemene uitkering:

Tabel 2 Mutaties in de algemene uitkering tov informatienota financieel perspectief en Berap 2018/1.
(bedragen x € 1 ).
Algemene mutaties

2018

2019

2020

2021

2022

2.400.000

2.800.000

2.700.000

3.200.000

2.500.000

2.800.000

2.700.000

3.200.000

2.500.000

Specifieke- en taakmutaties:
1.

Bommenregeling
Toevoeging uitgaafbudget bommenregeling

Totaal resultaat op de algemene middelen

90.000
- 90.000
2.400.000
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Toelichting:
Onder de algemene mutatie zijn de diverse aanpassingen via het accres, de overheveling van groot
deel van de sociaal domein uitkering naar de algemene uitkering, de actualisering van diverse
verdeelmaatstaven, het BTW-compensatiefonds etcetera verwerkt.
De toename van de uitkering is vooral het gevolg van:
 De verhoging van de algemene uitkering in 2018 is met name het gevolg van het hogere
accres vanuit het regeerakkoord en de vrijval van de opgenomen correctiepost bij het
onderdeel BTW-compensatiefonds. Het voordeel is iets hoger dan de melding van € 2 mln. in
de eerste beleidsrapportage van 2018.
 De verhoging van de algemene uitkering vanaf 2019 is vooral het gevolg van toevoegingen
met betrekking tot de geïntegreerde onderdelen van het sociaal domein, zoals doorwerking
van de loon- en prijsontwikkelingen 2018, compensatie voor groei/volume ontwikkeling Wmo
taken. Voor de jeugdtaken ontvangen de gemeenten geen groeicompensatie omdat
demografische ontwikkelingen daar geen aanleiding toe geven. Daarnaast is sprake van een
hogere uitkering via het onderdeel Voogdij/18+ vanaf 2019. Hoogte wordt bepaald op basis
van historische kosten.
Verder is ingaande 2019 een compensatie geraamd voor de derving van de eigen bijdrage in
de Wmo vanwege de invoering van een abonnementstarief per huishouden.van ca. € 1,1 mln.
Voorlopig is de toevoeging budgetneutraal verwerkt omdat de inkomst via de eigen bijdrage
regeling wordt verlaagd. In het financieel perspectief is reeds een inschatting gemaakt van de
verwachte aanzuigende werking op de Wmo-voorzieningen ter grootte van € 1 mln. vanwege
de gunstige eigen bijdrage regeling.
Enkele taakmutaties op het onderdeel jeugd: er zijn middelen toegevoegd voor verlengde
pleegzorg wanneer een pleegking 18 jaar wordt. Daarnaast wordt er onttrekkingen aan de
jeugdgelden gedaan voor forensisch medische expertise kindermishandeling, ketensystemen
jeugd en jeugdhulp voor asielzoekerskinderen in een AZC (eenmalig in 2018). Het saldo effect
van bovenstaande mutaties is ca € 35.000 in 2019.
Naast de sociaal domein onderdelen leidt de verlaging van de accresramingen vanwege de
prijsverwachtingen ook tot gemeentelijke bijstelling van de prijsindexen. Omdat het rijk en de
gemeenten hun eigen loon- en prijsramingen hebben ontstaan op dit onderdeel verschillen.
Bijzondere aandachtspunten zijn:
 Onderdeel van het interbestuurlijk programma is de vorming van een voorziening sociaal
domein in 2018 om gemeenten met grote tekorten op Wmo en jeugdzorg te compenseren.
Deze voorziening bedraagt € 200 mln. en is voor de helft door het rijk betaald en de andere
helft betalen de gemeenten zelf door een generieke korting op het gemeentefonds. Voor
Zwolle geeft dit in eerste aanleg een nadeel van € 0,7 mln., vervolgens zal in de loop van
2018 blijken of Zwolle een beroep op de voorziening kan doen en voor welk bedrag. Voorlopig
hebben we de korting budgetneutraal verwerkt.
 Veilig Thuis: met de aanscherpng van de Wet Meldcode en de radarfunctie Veilig Thuis wordt
de taak Veilig Thuis geïntensiveerd. Voor de hiermee samenhangende kosten is in het IBP
afgesproken dat gemeenten deze kosten zelf uit het gemeentefonds zullen dekken . Dit wordt
vorgegeven door een algemene korting op de algemene uitkering om te zetten in een
verhoging van de integratieuitkering vrouwenopvang, zodat het geld terecht komt bij de
gemeenten die de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vormgeven. (Zie ook
de toelichting bij de integratie-uitkering vrouwenopvang).
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(Resterende) Sociaal domein uitkeringen

Hiertoe rekenen wij de uitkeringen die via het gemeentefonds worden ontvangen in verband met de in
2015 doorgevoerde decentralisatie van rijkstaken op het sociaal domein en de ‘oude’ integratieuitkering Wmo. Zoals aangegeven heeft het rijk besloten vanaf 2019 een groot deel van de afzonderlijke uitkeringen in het sociaal domein over te hevelen naar de algemene uitkering van het gemeentefonds. In onderstaande tabel zijn de veranderingen ten opzichte van de eerste beleidsrapportage 2018
en de informatienota over financieel perspectief van mei jl. aangegeven en toegelicht.
Tabel 3: Totaaloverzicht middelen in het kader van het sociaal domein
(bedragen x € 1).

2018

2018

2019

2019

(berap 18/1)

(meicirc)

(fin.persp)

(meicirc)

31.463.000

32.462.000

31.566.000

-

-

6.012.000

Integratie-uitkeringen:
1. Jeugd
Voortzetting via Voogdij/18+
2. Wmo 2015 (algemeen)

15.668.000

16.082.000

16.902.000

-

3. Wmo (oud)

8.055.000

8.240.000

8.220.000

-

4. Participatie (re-integratie)

5.211.000

5.211.000

5.435.000

-

-

1.313.000

Voortzetting via Wajong/begeleiding beschut werken
5. Participatie (WSW)

12.618.000

13.157.000

11.873.000

12.497.000

65.278.000

67.428.000

66.845.000

69.004.000

138.293.000

142.580.000

140.841.000

88.826.000

Uitkering als centrumgemeente:
6. Wmo - Beschermd wonen
Totaal

Toelichting:
De toename van de uitkeringen in 2018 is vooral het gevolg van de loon- en prijsindex over het jaar
2018 (met structurele doorwerking naar latere jaren). Deze aanpassing wordt jaarlijks via de
meicirculaire van het lopende jaar bekend gemaakt. In de eerste beleidsrapportage 2018 hebben wij
de uitgaafbudgetten voor de Wmo en jeugd met de gemeentelijke loon- en prijsindex aangepast en bij
het gemeentefonds via een stelpost nog te verwachten prijsontwikkeligen tegengeboekt. In totaal
bedraagt de stelpost € 810.000. De compensatie is in de meicirculaire berekend op € 1.410.000. Het
voordelig verschil ad € 600.000 komt ten gunste van de algemene middelen.
Op het onderdeel participatie/WSW bedraagt de loon- en prijscompensatie € 538.000, hiervan is €
393.000 nodig om de loonontwikkelingen bij de WSW te compenseren. Het voordelig resultaat ad €
145.000 komt ten gunste van de algemene middelen.
De hogere uitkering op het onderdeel beschermd wonen is eveneens vrijwel geheel het gevolg van de
toegekende loon- en prijscompensatie over 2018. Daarnaast is een toevoeging ontvangen in verband
met de compensatie voor de verlaging van de eigen bijdrageregeling op beschermd wonen. De
toename wordt toegevoegd aan het budget voor beschermd wonen.
Samengevat valt er € 745.000 vrij naar de algemene middelen vanwege de compensatie voor loon- en
prijsaanpassingen.
Overige ontwikkelingen jeugd:
Vanaf 2019 blijft bij jeugd het onderdeel Voogdij/18+ voorlopig nog als een afzonderlijke uitkering
bestaan. De uitkering Voogdij/18+ neemt in 2019 met ca. € 0,6 mln. toe. De hoogte van de uitkering
wordt bepaald door de historische kosten over 2017. Landelijk is sprake van een toename van de
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lasten voor Voogdij/18+, de bekostiging haalt het rijk uit het overige budget voor jeugd. Het voordeel is
meegenomen en verklaard onder algemene uitkering in verband met de samenhang met de andere
jeugdgelden.
Transformatiefonds jeugd:
Het transformatiefonds jeugd is bedoeld om de transformatiebeweging te bevorderen. Om in
aanmerking te komen voor een bijdrage dient een jeugdzorgregio een transformatieplan op te stellen,
waarin op z’n minst één van de actielijnen uit Zorg voor de Jeugd wordt uitgewerkt. In deze actielijnen
komt onder meer de aansluiting van de jeugd naar volwassenheid en de verbinding met het onderwijs
aan de orde.
Het rijk heeft in de periode 2018 t/m 2020 jaarlijks € 36 mln. beschikbaar en zal het budget naar rato op
basis van het aantal kinderen per jeugdzorgregio verdelen.

3.

Overige integratie- en decentralisatie-uitkeringen

Algemene beleidslijn bij ontvangen integratie- en decentralisatie-uitkeringen is dat de gelden worden
besteed aan het doel waarvoor ze zijn/worden ontvangen. Ingeval er sprake is van taakmutaties die
van invloed zijn op een uitkering dan wordt het daarbij corresponderende budget op een stelpost gezet
in afwachting van nadere voorstellen/adviezen hoe de taakmutatie in het Zwolse te verwerken.
Ingeval er in een lopend begrotingsjaar (of een oud begrotingsjaar) een aanpassing van de uitkering
plaatsvindt vanwege verdeeltechnische-, nominale en/of trendmatige aard dan wordt het verschil
verrekend met de algemene middelen. De reden hiervoor is dat er van uit wordt gegaan dat het
uitgaafbudget voor het lopende begrotingsjaar reëel en op basis van het juiste prijspeil is geraamd. In
het lopende jaar worden dan ook alleen taakmutaties doorvertaald naar de uitgaafbudgetten.
In tabel 4 zijn de totaalbedragen van de integratie- en decentralisatie-uitkeringen voor het jaar 2018 en
2019 opgenomen.
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Tabel 4 Totaalbedragen integratie- en decentralisatie-uitkeringen 2018 en 2019
2018

2018

2019

2019

(berap 18/1)

(meicirc)

(fin.persp)

(meicirc)

215.000

215.000

215.000

215.000

2. Maatschappelijke opvang (MO/VB/OGGZ)

9.948.000

9.955.000

9.973.000

9.955.000

3. Vrouwenopvang

3.301.000

3.479.000

3.301.000

3.979.000

4. Beeldende kunst

150.000

150.000

150.000

150.000

5. Armoedebestrijding kinderen

604.000

603.000

604.000

603.000

68.000

68.000

68.000

68.000

7. Jeugd

207.000

207.000

207.000

207.000

8. Brede impuls combinatiefuncties (sport/onderwijs)

459.000

459.000

459.000

457.000

9. Toezicht en handhaving vergunningverlening

400.000

400.000

400.000

400.000

10. Bodemsanering

805.000

806.000

805.000

805.000

11. Voorschoolse voorziening peuters

(bedragen x € 1).
Decentralisatie-uitkeringen als centrumgemeente:
1. Veiligheidshuizen

Decentralisatie-uitkeringen voor Zwolle:

6. Gezond in de stad

217.000

217.000

289.000

289.000

12. Schulden en armoede onder m.n. kinderen

-

203.000

-

167.000

13. Referendum

-

44.000

14. LHBT

-

20.000

15. Maatschappelijke begeleiding

-

2.000

16. Verhoogde asielinstroom (afrekening 2017)

-

120.000

17. Economische zelfstandigheid

-

33.000

18. Matchen op Werk

-

238.000
16.471.000

17.295.000

19. Beter benutten
Totaal integratie- en decentralisatie-uitkeringen

-

50.000

16.374.000

17.269.000

Toelichting:
Het merendeel van de integratie-uitkeringen blijft ongewijzigd. In de circulaire is bekendgemaakt dat
Zwolle de volgende aanvullende middelen ontvangt:
Ad 3 Vrouwenopvang / Veilig Thuis
Aan de uitkering vrouwenopvang worden middelen toegevoegd om taken als gevolg van de Wet
Meldcode en radarfunctie Veilig Thuis uit te voeren. De middelen worden uit de algemene uitkering
overgeheveld naar de centrumgemeentelijke uitkering vrouwenopvang. Hiermee komt het geld terecht
bij de gemeenten die de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vormgeven. Voor de
centrumgemeente Zwolle betekent dit in 2018 een toename van € 178.000 en in 2019 van € 678.000.
Na 2019 neemt de toevoeging nog iets toe.
Ad 12 Armoede- en schuldenbeleid
Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stelt het kabinet voor drie jaar geld
ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder
onder kinderen. Zwolle ontvangt € 203.000 in 2018 en € 167.000 in 2019 en 2020. De middelen
worden voorlopig op concernstelpost geparkeerd in afwachting van nadere bestedingsvoorstellen hoe
in Zwolle hier inhoud aan te geven.
Ad 13 Raadgevend referendum
Voor het organiseren van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten dat is gehouden op 21 maart jl. ontvangen de gemeenten alsnog een compensatie
voor de gemeekte kosten.
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Ad 14 LHBT-emancipatiebeleid
In het kader van het LHBT-emancipatiebeleid ontvangen de regenboogsteden ook in 2018 een
bijdrage. Zwolle ontvangt € 20.000
Ad 15 Maatschappelijke begeleiding asielmigranten
Voor maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden wordt
€ 2.370 per migrant ontvangen. De vergoeding wordt achteraf uitbetaald. Over 2017 ontvangt Zwolle
een totaalbedrag van € 2.370. Dit bedrag sluit niet aan bij onze verwachtingen. Er wordt contact met
het rijk opgenomen over de achterliggende berekening.
Ad 16 Verhoogde asielinstroom gelden 2017
In 2018 is de vergoeding over de maanden november en december 2017 uitbetaald in verband met
bekostiging van de verhoogde asielinstroom. De kosten zijn reeds in 2017 verwerkt, hiermee komt de
vergoeding ad € 120.000 ten gunste van de algemene middelen.
Ad 17 en 18 Arbeidsmarktregio
Zwolle als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio ontvangt middelen voor:
 Matchen op Werk: de centrumgemeenten ontvangen een bijdrage om een aanspreekpunt in de
arbeidsmarktregio te organiseren voor werkgevers, om zoveel mogelijk ‘ontzorgd’ te worden bij
hun zoektocht naar personeel en vragen over de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktregio Zwolle
ontvangt in 2018 € 238.000.
 Voor de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten wordt € 33.000 ontvangen.
Met het doel vrouwen te stimuleren om stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. Het
programma richt zich op vrouwen die niet economisch zelfstandig zijn. Dat wil zeggen dat zij
minder verdienen dan 70% van het netto minimumloon.
Ad 19 Beter benutten
In het kader van beter benutten ontvangt Zwolle in 2018 € 50.000. Op dit moment is onduidelijk voor
welk project deze middelen zijn ontvangen. Dit wordt nog nader uitgezocht. De middelen blijven
beschikbaar voor het project. .

Overige informatie vanuit de circulaire:
Bijzonder aandachtspunt is de mogelijkheid tot compensatie van de btw kosten vanaf 2019 in verband
met de wijziging in de btw-sportvrijstelling. Door wetswijziging komt het recht op vooraftrek van btw die
aan gemeenten in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan het ter beschikking
stellen van sportaccommodaties te vervallen. Het rijk gaat de gemeenten voor dit nadeel compenseren
via de nieuwe specifieke uitkering Sport. Om voor compensatie in aanmerking te komen moeten de
gemeenten uiterlijk 30 november een aanvraag indienen waarbij zij alle btw belaste kosten in kaart
brengen met betrekking tot de bouw, het onderhoud van sportaccommodaties en het beheer van sport
en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De kosten die in aanmerking komen betreffen
uitsluitend kosten die vanaf 2019 gemaakt worden.

Communicatie
De uitkomsten worden in de berap 2018/2 en begroting 2019 en meerjarenraming tot en met 2022
verwerkt.
Vervolg
Via regulier begrotings-/beleidscyclusproces.
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Openbaarheid
Openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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besluit

Jaargang
Kenmerk

47569

Onderwerp

Uitkomsten meicirculaire 2018 gemeentefonds

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 10-07-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 september 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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