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Algemene Uitkering
Vraag
Hieronder is de verklaring uit paragraaf 2.5 van de septembercirculaire opgenomen over de daling
van de uitkeringsfactor 2016 met 4 punten. Zou de laatste zin van deze verklaring verder
toegelicht kunnen worden?
“Hoofdoorzaak is het naar boven bijgestelde aantal bijstandontvangers en uitkeringsontvangers (3
punten). De in de meicirculaire gehanteerde raming van deze twee maatstaven blijkt per abuis niet
volledig in overeenstemming met de geldende definities.”
Antwoord
Voor de maatstaf bijstandsontvangers wordt een driejarig gemiddelde gehanteerd. Twee
categorieën bijstandontvangers (IOAW en IOAZ) die in de definitie van de maatstaf zijn begrepen,
zijn in de meicirculaire 2017 voor één van de drie jaar onterecht niet in de raming van de
uitkeringsfactor 2016 meegenomen. Daarnaast werd voor uitkeringsjaar 2016 de gehanteerde
peildatum van deze maatstaf onjuist toegepast in de raming van de uitkeringsfactor (het
gemiddelde van de aantallen op 31 december T-2, T-3 en T-4 in plaats van het gemiddelde van de
aantallen op 31 december T-1, T-2 en T-3).

Vraag
In het rekenmodel op de website is voor de jaren 2019-2022 het bedrag per eenheid voor de
maatstaf inwoners € 0,03 hoger. Onduidelijk is waardoor dit verschil veroorzaakt wordt. Kan hier
een toelichting op gegeven worden?
Antwoord
Bij de verwerking in het rekenmodel van de taakmutatie innovatie en kwaliteit kinderopvang is
voor de jaren 2019-2022 per abuis de maatstaf inwoners met € 0,03 verhoogd in plaats van de
maatstaf jongeren. In het rekenmodel op website is dit reeds aangepast.

Decentralisatie-uitkeringen
Vraag
Onze gemeente heeft reeds een beschikking ontvangen voor een toekenning van de
decentralisatie-uitkering Faciliteitenbesluit. In de septembercirculaire is de decentralisatie-uitkering
echter niet opgenomen. Wat is hiervan de reden en wordt deze decentralisatie-uitkering wel in de
decembercirculaire verwerkt?

Antwoord
Het Ministerie van V&J heeft de gelden voor de decentralisatie-uitkering faciliteitenbesluit nog niet
aan het gemeentefonds overgemaakt waardoor de toekenningen aan de gemeenten niet in de
septembercirculaire konden worden opgenomen.
Achtergrond is dat het COA zich de afgelopen tijd ook heeft ingezet voor snelle betaling van de
plankostenvergoeding. Dit is een eenmalige regeling als gevolg van de krimp bij het COA.
Daarnaast heeft het COA voor een aantal gemeenten meer tijd nodig (gehad) om de berekeningen
voor het faciliteitenbesluit af te ronden. Het Ministerie van V&J draagt er in samenwerking met het
COA zorg voor om de bedragen bij de Najaarsnota over te maken naar het gemeentefonds. De
uitbetaling aan de gemeenten over 2017 en de nabetaling over 2016, zal hierna kunnen worden
verwerkt in de decembercirculaire 2017.

