
9 Financiën 

Wat mag het kosten 

Tabel 9-1 bedragen x € 1.000 

  2018  2019  2020  2021  2022 

actualisatie perspectief      

algemene uitkering -1,2 7,9 11,0 11,4 14,7 

taakmutaties 1,3 1,4 1,3 1,1 1,1 

integratie uitkering sociaal domein 4,1 8,9 8,9 9,0 9,0 

hondenbelasting -0,1     

OZB  -0,8 -1,0 -1,0 -1,0 -1,1 

Inzetten overschot saldireserve -2,6 1,9 0,8   

bijstelling bijdrage provincie FVA 0,6 -1,6    

bijstelling bijdrage gemeentefonds FVA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

storting Fonds Verstedelijking Almere -0,7 1,5 -0,1 -0,1 -0,1 

coalitieakkoord      

afschaffing hondenbelasting  -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 

reserve opbouw weerstandsvermogen  -15,1    

fonds stedelijke vernieuwing en bedrijventerreinen  -6,5    

aanzuiveren saldireserve  -1,3    

dekking coalitieakkoord      

dubieuze belastingdebiteuren  0,2 0,2 0,2 0,2 

incidentele ruimte 2019 (winst grondbedrijf 2017)  32,7    

inzet renteresultaat 1,4 3,7 1,0   

stelpost onvoorzien  0,5 0,5 0,5 0,5 

      

eindtotaal 2,1 31,9 21,4 19,9 23,2 

Actualisatie perspectief 

Algemene uitkering 

In de voorjaarsnota hebben wij u geïnformeerd over de kansen en uitdagingen voor de nieuwe raadsperiode. 

Daarbij is in beeld gebracht welke financiële ruimte er de komende periode zou worden verwacht vanuit het 

gemeentefonds. Over deze uitkomsten is nu meer duidelijkheid ontstaan via de gemeentefondscirculaires. 

Zo zijn wij via de maartcirculaire geïnformeerd over de financiële vertaling van de effecten uit het 

Regeerakkoord / Startnota en de afspraken over de Programmastart van het interbestuurlijk programma 

(IBP) op het gemeentefonds. Hierdoor hebben wij nu een scherper beeld van de uitkomsten. Op deze 

uitkomsten hebben wij onze gemeentefondsramingen aangepast. Bij de voorjaarsnota was dat nog niet 

gebeurd, omdat de informatie over de extra middelen toen nog niet hard was. Aanvullend daarop zijn wij via 

de meicirculaire nog nader geïnformeerd over de financiële gevolgen van de voorjaars besluitvorming van 

het Rijk op het gemeentefonds. Tenslotte zijn wij op de 3e dinsdag van september nog geïnformeerd over de 

effecten van de Miljoenennota 2019 van het Rijk op het gemeentefonds. Ook daarop hebben wij onze 

ramingen nog bijgesteld. In onderstaande tabel zijn de effecten daarvan door ons in beeld gebracht. 
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Tabel 9-2 bedragen x € 1 miljoen 

   2018 2019 2020 2021 2022 

1 extra gemeentefonds -0,4 8,6 16,2 21,4 28,1 

2 loon en prijsstijgingen -0,1 -2,6 -4,6 -6,8 -7,9 

3 geoormerkt / ingezet volumegroei sociaal domein     -2,1 -4,3 -6,4 

4 cao huishoudelijke verzorging    -0,2 -0,5 -0,7 

5 vrijval ruimte onder plafond btw compensatiefonds  -0,9 1,7 1,7 1,7 1,7 

6 overige  0,1 0,1 0 -0,1 -0,1 

       

 totaal  -1.2 7,9 11,0 11,4 14,7 

1. Extra gemeentefonds 

Het gemeentefonds wordt via een groot aantal verdeelmaatstaven (bijstandsontvangers, inwoners, 

woningen, et cetera ) uitgekeerd aan de gemeenten. Bij de circulaires heeft het MinBZK de onderliggende 

ramingen en prognoses van deze maatstaven geactualiseerd. Hierop is de verdeling van het gemeentefonds 

aangepast. Daardoor ontvangen wij een hogere algemene uitkering. Daarnaast hebben wij onze ramingen 

ook bijgesteld op de meest recente prognose van het aantal bijstandsklanten en de prognoses met 

betrekking tot de ontwikkeling van de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen. Ook daarmee hebben 

wij onze ramingen herzien.  

 

Voor het gemeentefonds geldt de basisafspraak dat de omvang meegroeit met die van de Rijksbegroting. 

Dit is de zogenaamde trap op – trap af systematiek: als de Rijksbegroting een tree omhoog gaat, gaat het 

gemeentefonds mee en andersom. Doordat het kabinet de komende jaren fors gaat investeren op 

beleidsterreinen als onderwijs en defensie, ontvangen gemeente extra geld. Hieruit moeten sowieso de 

loon-, prijs- en volumestijgingen en een aantal onderkende knelpunten worden afgedekt. Daarnaast 

ontvangen wij ook extra middelen voor het sociaal domein en de uitvoering van taakmutaties. Deze 

middelen zijn één op één door vertaald naar de programma’s. Hieronder wordt dat nader toegelicht. 

2. Loon- en prijsstijgingen 

Een groot deel van de extra middelen wordt opzij gezet om de stijging van de lonen en prijzen af te dekken. 

Hierbij gaan wij uit van 2,2% inflatie per jaar; conform de geprognosticeerde loon-prijsontwikkeling van het 

Centraal Planbureau. Vanaf 2020 gaat het integreerbare deel van de integratie uitkering sociaal domein 

onderdeel uitmaken van het gemeentefonds. Vanaf dat jaar moet ook de loon- en prijsstijging van het 

sociaal domein uit het gemeentefonds worden bekostigd. In de ramingen is daarmee rekening gehouden. 

3. Geoormerkt /ingezet voor volumegroei sociaal domein 

De volumegroei van het sociaal domein is tot en met 2019 bekostigd door het Rijk. Daarvoor ontvangen wij 

een hogere integratie uitkering. Vanaf 2020 moet de volumegroei uit gemeentefondsaccressen worden 

bekostigd. Daarvoor ontvangen gemeenten – via de brede koppeling aan de rijksuitgaven – ook een hoger 

accres. Voor de ramingen van de volumegroei waren wij vooralsnog uitgegaan van de ramingen van het 

CPB. Deze gaan uit van een jaarlijkse volumegroei van 2,5% per jaar.  

Omdat deze ramingen nu nog gebaseerd zijn op inschattingen, worden deze middelen nog niet doorgezet 

naar de programma’s Zorg en Welzijn en Werk en Inkomensondersteuning. Dat doen wij jaarlijks aan de 

hand van realisatiecijfers en maatschappelijke ontwikkelingen. Op basis van deze actualisatie worden de 

middelen elk jaar ingezet. Volgens deze werkwijze zijn de middelen voor 2018 en 2019 al ingezet. Op de 

programma’s Zorg en Welzijn en Werk en Inkomensondersteuning is dat toegelicht.  

4. Cao huishoudelijke verzorging en aanzuigende werking abonnementstarief 

Het kabinet heeft besloten om het salaris van personeel dat werkzaam is in de huishoudelijke hulp te 

verhogen. Gemeenten moeten dat zelf bekostigen. De doorwerking van deze cao afspraken voor 2020 en 

latere jaren is nog ongewis. Daarom zijn deze middelen nog niet één op één worden doorgezet naar de 

programma’s.  
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5. Vrijval ruimte onder plafond btw compensatiefonds  

Gemeenten kunnen conform regelgeving/afspraak de btw op (bepaalde) overheidstaken declareren bij het 

btw compensatiefonds. De definitieve afrekening van deze declaraties vindt jaarlijks achter af plaats. Als 

gemeenten minder btw declareren, valt er ruimte onder het plafond van het fonds vrij en ontvangen 

gemeenten een hogere algemene uitkering (en omgekeerd). In haar becijferingen ging het Rijk er vanuit dat 

deze vrijvallende ruimte nog jaarlijks zou oplopen. De ruimte onder het plafond – voor gemeenten - loopt op 

van € 301 miljoen in 2019 naar € 645 miljoen in 2022. Het Rijk heeft besloten om de methodiek aan te 

passen. Hierdoor wordt de ruimte onder het plafond niet langer in de accresbecijferingen meegenomen en 

volledig uitgenomen uit het gemeentefonds. Gemeenten ontvangen daardoor vanaf 2019 een lagere 

uitkering. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de BTW declaraties de komende jaren in de pas zullen lopen 

met de groei van de gemeentelijke uitgaven. De verwachting is dat hierdoor de komende vier jaar € 150 

miljoen per jaar aan ruimte onder het plafond van het btw-compensatie-fonds zal vrijvallen.  

Voor Almere gaat het om een bedrag van € 1,7 miljoen, wat nu wordt ingezet in het perspectief. Op basis 

van de toekomstige declaraties zullen wij dit bedrag jaarlijks bij het opstellen van de programmabegroting 

bezien. Daarnaast heeft in 2018 de afrekening van de gedeclareerde btw over 2017 plaatsgevonden. Omdat 

er meer btw is gedeclareerd dan geraamd, heeft er nog een verrekening plaatsgevonden. Volgens de oude 

methodiek levert dit per saldo een nadeel op van € 0,9 miljoen.  

6. Overige: aanpassing verdeling gemeentefonds 

Met ingang van 2019 wordt het integreerbare deel van de integratie-uitkering sociaal domein overgeheveld 

naar het gemeentefonds. Hierdoor gaat dit integreerbare deel ook via een objectief verdeelmodel 

uitgekeerd worden over gemeenten. Dat gaat deels gebeuren via (aanpassing) van bestaande maatstaven 

en deels via een aantal (nieuwe) verdeelmaatstaven. Bij de meicirculaire is de uitkering aan gemeenten al 

op de nieuwe verdeling aangepast.  

Taakmutaties  

Via de gemeentefondscirculaires zijn ook nog mutaties doorgevoerd voor de uitvoering van nieuwe en/of 

bestaande taken. Veelal loopt de financiering hiervan via decentralisatie – en/of integratie uitkeringen. In dit 

onderdeel worden de (taak)mutaties daarop in beeld gebracht en nader toegelicht. De uitgaven op de 

programma’s hebben wij hierop bijgesteld. In onderstaande tabel zijn de financiële effecten in beeld 

gebracht. Voor een nadere toelichting op de aanwending van deze middelen, verwijzen wij naar de 

betreffende programma’s.  

Tabel 9-3 bedragen x € 1.000 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

vrouwenopvang 0,3 0,8 0,9 1,0 1,0 

schulden en armoede 0,3 0,2 0,2     

referendum 0,1         

matchen op werk 0,1         

verhoogde asielinstroom  0,2         

rijksvaccinatieprogramma 
 

0,4 0,4 0,4 0,4 

Clientondersteuning  0,4         

toezicht en handhaving kinderopvang   0,1 0,2 0,2 0,2 

digitale content ontwikkeling raadsleden 0,1         

voorschoolse voorziening peuters   -0,1 -0,3 -0,4 -0,4 

afrondingsverschillen            

Totaal 1,3 1,4 1,3 1,1 1,1 

 

Integratie uitkering sociaal domein 

Bij de meicirculaire zijn ook de ramingen van de middelen voor het sociaal domein bijgesteld. Hierop 

hebben wij onze ramingen voor 2018 en latere jaren bijgesteld. Vanaf 2020 gaat het integreerbare deel van 
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de integratie uitkering sociaal domein onderdeel uitmaken van het gemeentefonds. Vanaf dat jaar moet ook 

de loon- en prijsstijging en volumegroei van het sociaal domein uit het gemeentefonds worden betaald. 

Zowel dit jaar als volgend jaar worden deze nog door het Rijk gecompenseerd. De loon en prijsbijstelling 

over 2018 heeft bij de meicirculaire plaatsgevonden; de bijstelling over 2019 zal plaatsvinden bij de 

meicirculaire 2019. Over beide jaren is de volumegroei al gecompenseerd. Voorts wordt met ingang van 

2019 de eigen bijdrage voor de Wmo afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een laagdrempelig 

abonnementstarief. Dit leidt tot inkomstenderving voor de gemeente. Om dit op te vangen krijgt de 

gemeente extra geld via het gemeentefonds ter compensatie van de inkomstenderving. Daarnaast is met 

ingang van 1 juli 2018 de pleegzorg standaard verlengt naar 21 jaar. Hiervoor ontvangen wij extra middelen 

Tenslotte vindt er sinds vorig jaar een zuiverdere afbakening plaats van 18+/voogdij. Als gevolg hiervan zijn 

structureel middelen overgeheveld van het objectieve deel naar 18+/ voogdij. In onderstaande tabel zijn de 

financiële effecten in beeld gebracht. Voor een nadere toelichting op de aanwending van deze middelen 

verwijzen wij u naar Zorg en Welzijn en Werk en Inkomensondersteuning. 

Tabel 9-4 bedragen x € 1.000 

bijstelling integratie uitkering sociaal domein  2018 2019 2020 2021 2022 

Wmo huishoudelijke verzorging 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 

Wmo lokaal 0,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Wmo regionaal/beschermd wonen 1,2 2,4 2,3 2,3 2,3 

jeugd lokaal 1,6 1,1 1,2 1,2 1,2 

jeugd regionaal 0,3 1,7 1,7 1,7 1,7 

wet sociale werkvoorziening  0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

re-integratiemiddelen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

            

totaal 4,1 8,9 8,9 9,0 9,0 

Hondenbelasting 

Sinds 2014 neemt het aantal geregistreerde honden af. Deze trend doet zich overigens ook landelijk voor. 

Ook dit jaar valt de opbrengst hondenbelasting daardoor lager uit dan geraamd.  

OZB  

Tabel 9-5 bedragen x € 1.000 

 2018 2019 2020 2021 2022 

lagere opbrengst woningen -460 -446 -437 -430 -420 

corrigeren weegschaal-effect woningen: tariefsverhoging  159 164 169 173 

lagere opbrengst niet-woningen -370 -527 -564 -601 -637 

corrigeren weegschaal-effect niet-woningen: tariefsverlaging  -174 -176 -178 -181 

      

totaal opbrengst ozb -830 -988 -1.013 -1.041 -1.065 

 

De WOZ waarde van nieuwbouw van zowel woningen als niet-woningen ligt lager dan bij het opstellen van 

begroting 2018 werd verondersteld. Daarnaast zijn er bij de niet-woningen in 2018 meer kantoren naar 

woningen getransformeerd dan voorzien. Deze lagere oplevering van niet-woningen en de transformatie 

van kantoorpanden werken ook nog door in 2019. Ten slotte zijn er in 2018 noodzakelijke technische 

correcties doorgevoerd op de registratie van de bouwgronden. Hierdoor vallen de opbrengsten lager uit dan 

begroot.  

Verdisconteren in tarieven 

In de Tarievennota 2018 hebben wij onze tarieven aangepast op de uitkomsten van de hertaxatie en 

afwaardering op grond van bezwaar en beroep. Op basis van die uitkomsten is het tarief ozb eigenaren 

woningen toen met 6,59% verlaagd en zijn de ozb tarieven eigenaren/gebruikers niet woningen met 1,38% 

verhoogd. Dit vanwege een stijging van de WOZ-waarde van woningen met dit percentages en een daling 
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van de WOZ-waarde bij niet-woningen. Uit de definitieve vaststelling van de WOZ-waarde over 2017 blijkt 

echter dat deze geprognosticeerde waardeontwikkeling iets anders ligt. Dit geldt zowel voor woningen als 

niet-woningen. Hierdoor valt de opbrengst ozb woningen € 0,15 miljoen lager uit dan geraamd en die voor 

niet-woningen € 0,17 miljoen hoger uit. 

 

Bij het verdisconteren van de effecten van hertaxatie en bezwaar en beroep in de tarieven, hanteren wij het 

weegschaalprincipe. Volgens dit principe wordt het effect van de uitkomsten van de hertaxatie (en 

afwaardering op grond van bezwaar en beroep) zodanig in de tarieven verdisconteerd, dat de ozb-opbrengst 

vóór en na hertaxatie aan elkaar gelijk blijft. Achteraf bezien, is dat over 2017 dus niet het geval geweest en 

zijn de tarieven voor ozb eigenaren woningen iets te veel verlaagd en die voor ozb eigenaren/gebruikers niet 

woningen iets te veel verhoogd. Daarom worden deze tariefsaanpassingen in 2019 alsnog gecorrigeerd. 

Voor woningen resulteert dit in een verhoging van 0,69% en voor niet-woningen in een verlaging van 0,94%.  

Inzetten overschot saldireserve 

De saldireserve wordt gebruikt om fluctuaties van het begrotingsresultaat in de eerste drie jaar van de 

perspectiefperiode te egaliseren. Het laatste begrotingsjaar geeft het structurele beeld. 

Fonds Verstedelijking Almere  

Het Fonds verstedelijking Almere (FVA) wordt jaarlijks gevoed met een bijdrage uit het gemeentefonds en 

een bijdrage uit de Provincie. De gemeentefondsuitkering wordt, conform de vastgestelde methodiek, met 

terugwerkende kracht over 2017 met 1% geïndexeerd. Hierdoor ontvangt Almere een structureel hogere 

uitkering van circa € 0,1 miljoen. Tevens is de Provinciale bijdrage voor het FVA bijgesteld voor de jaren 

2018 en 2019 op basis van het jaarprogramma.  

Coalitieakkoord 

Afschaffing hondenbelasting 

Zoals afgesproken in het coalitieakkoord schaffen we de hondenbelasting met ingang van 2019 af. Hiermee 

beperken we de lokale lasten en vereenvoudigen we het lokale lastenstelsel. De afschaffing zorgt ervoor 

dat € 1,3 miljoen aan baten wegvallen uit de gemeentebegroting. 

Reserve opbouw weerstandsvermogen 

Om de crisis goed door te komen, zijn de reserves in de crisistijd te veel aangesproken. Wij geven daarom 

uitvoering aan de breed door de gemeenteraad gesteunde motie ‘meer weerstand in het vermogen’. Vijftig 

procent van de winst uit het grondbedrijf wordt toegevoegd aan de algemene reserves. Dit gebeurt tot het 

plafond van een gezond weerstandsvermogen is bereikt. 

Fonds stedelijke vernieuwing en bedrijventerreinen 

Almere is nog maar veertig jaar jong, maar toch zijn sommige delen van onze stad toe aan vernieuwing. In 

ieder geval maken we voor de Binnenring van Almere Haven en het centrum van Almere Buiten in deze 

periode samen met onze partners en inwoners integrale plannen voor het duurzaam vernieuwen van deze 

gebieden om ze toekomstbestendig te maken. Wij richten een speciaal en blijvend fonds op voor stedelijke 

vernieuwing door twintig procent van de winst op de verkochte gronden te investeren in de ‘oude’ stad en 

bedrijventerreinen. 

 

In Almere Haven zal de focus liggen op de binnenring, met als aandachtsgebieden het revitaliseren van het 

centrum en het versterken van de economische draagkracht. Hierbij vergen onderwerpen als beheer van de 

Havenkom, de positie en het verouderde gebouw van de Meergronden, de transformatie van winkels naar 

woningen, infrastructuur, de sociale structuur, concentratie van sociale huurwoningen en de vergrijzing 

specifieke aandacht. Wij starten met het bewerkstelligen van een levendig en toekomstbestendig centrum, 

waarna we investeren in nieuwe woningen in zowel een hoger segment als voor jongeren. Wij doen dit om 

die groepen naar dit gebied te trekken. 
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In Almere Buiten ligt de focus op DoeMere en BuitenMere, waarbij allereerst het masterplan uit 2005 moet 

worden herzien. Specifieke aandacht gaat uit naar het afbouwen van het centrum, de profilering van de 

winkelcentra, parkeren en het organiseren van evenementen. 

Aanzuiveren saldireserve 

Voor onze weerstandscapaciteit bestaat een ondergrens van 3% van onze jaarlijkse omzet. Deze 

weerstandscapaciteit is bestemd om de risico’s op de algemene dienst af te dekken. Om te voldoen aan 

deze ondergrens wordt de saldireserve aangevuld. 

Dekking coalitieakkoord 

Dubieuze belastingdebiteuren 

In de begroting is een jaarlijkse storting in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren geraamd; deze 

komt te vervallen. Mocht deze voorziening bij de jaarrekening ontoereikend blijken, zal deze vanuit het 

jaarresultaat worden ingevuld. 

Incidentele ruimte 2019 (winstafdracht grondbedrijf 2017) 

In het coalitieakkoord is afgesproken dat vanuit de reserve gerealiseerd weerstandsvermogen van het 

grondbedrijf en van de algemene dienst in totaal een bedrag van € 32,7 miljoen wordt ingezet in het 

coalitieakkoord. Vanuit deze middelen worden bedragen beschikbaar gesteld voor stadsvernieuwing, 

beheer en onderhoud en om te sparen voor versterking van de reservepositie. 

Inzet renteresultaat 

Door de aanhoudend lage rente op de geld- en kapitaalmarkt dalen de rentekosten. Hierdoor kan een deel 

van de buffer vrijvallen die wordt aangehouden voor het risico van een snel stijgende marktrente. Voor een 

nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf financiering. 

Stelpost onvoorzien 

De afgelopen jaren is gebleken dat er meestal ook na resultaatbestemming, sprake is van een beperkt 

overschot in de jaarrekening. Gelet hierop is het verantwoord de ramingen in de begroting iets aan te 

scherpen. Dit kan door de geraamde reservering voor onvoorziene uitgaven in de begroting niet meer 

structureel in het perspectief op te nemen, maar dit incidenteel af te dekken uit de saldi-reserve.  

Indicatoren 

Woonlasten eenpersoonshuishouden Figuur 1 - Woonlasten eenpersoonshuishouden (bron: Coelo) 

De gemeente Almere  maakt geen onderscheid voor 

de riool- en afvalstoffenheffing tussen een- en 

meerpersoonshuishoudens en houdt ook geen 

rekening met de hoeveelheid afval die aangeboden 

wordt.  De woonlasten voor eenpersoonshuishoudens 

liggen hierdoor relatief hoog ten opzichte van andere 

gemeente met 100.000 tot 300.000 inwoners. 
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Woonlasten meerpersoonshuishouden Figuur 2 - Woonlasten eenpersoonshuishouden (bron: Coelo) 

De woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in 

Almere liggen hoger dan die van een gemeente met 

vergelijkbare omvang (100.000-300.000 inwoners). 

Hieraan ten grondslag ligt bestaand beleid over hoe 

wij omgaan met de OZB, de afvalstoffenheffing en de 

rioolheffing.  
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