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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige 

vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, 

of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.  

Aan het verzamelen en het verwerken van de gegevens voor deze uitgave is de 

grootst mogelijke zorg besteed. Iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen van 

activiteiten die op basis van deze gegevens worden ondernomen wordt echter 

afgewezen.
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1. Inleiding 

Gemeenten ontvangen in 2015 van het rijk €32,9 miljard via 61 verschillende uitkeringen. 

Hoewel van sommige uitkeringen goed bekend is hoe ze tussen gemeenten worden verdeeld, 

is dat voor enkel andere uitkeringen niet of nauwelijks te achterhalen. In 2011 verscheen 

voor het eerst de Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten, waarin werd onderzocht hoe het 

totaal aan uitkeringen tussen gemeenten wordt verdeeld. Leidt cumulatie tot concentratie 

van geldstromen naar een beperkt aantal gemeenten? Of is er juist sprake van een 

gelijkmatige verdeling tussen gemeenten? 

In deze Atlas wordt een overzicht gegeven van de verdeling van de uitkeringen van het rijk 

aan gemeenten in de periode 2010-2015. Van 98,3 procent van de uitkeringen in 2015 wordt 

de verdeling weergegeven. Van de overige 1,7 procent is de verdeling niet bekend. Behalve 

aan de verdeling van de uitkeringen wordt aandacht besteed aan de eigenschappen van 

verschillende soorten uitkeringen, de bedragen per uitkering, het aantal gemeenten dat een 

bepaalde uitkering ontvangt en de uitkeringsbedragen per inwoner. Daarnaast wordt 

aandacht besteed aan het verdeelsysteem achter de uitkeringen. Samen levert dit een 

totaaloverzicht van de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten: uitkeringen van het rijk. 

In tegenstelling tot eerdere edities van de Atlas van de rijksuitkeringen zijn ook in deze 

editie ook de specifieke uitkeringen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

meegenomen. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de verschillende soorten rijksuitkeringen, de aantallen 

uitkeringen en de betrokken bedragen. Hoofdstuk 3 bespreekt de verschillende uitkeringen 

uit het gemeentefonds. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de integratie-uitkering 

sociaal domein. Hoofdstuk 4 gaat in op de specifieke uitkeringen. Hoofdstuk 5 bestudeert 

hoe rijksuitkeringen cumuleren, door de verdeling te laten zien van het totaal aan 

uitkeringen. Hier komt ook de vraag aan de orde of de algemene uitkering voorspellend 

werkt voor andere uitkeringen. Tot slot volgen een bijlage met tabellen en een 

verantwoording met bronvermeldingen. 
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2. Overzicht uitkeringen 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verschillende uitkeringen die 

gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontvangen van het rijk. In 

latere hoofdstukken wordt dieper op de verschillende uitkeringen ingegaan. 

2.2. Soorten en bedragen 

De financiële verhouding tussen rijk en gemeenten is vastgelegd in de Financiële-

verhoudingswet. In deze wet is bepaald dat gemeenten uitkeringen van het rijk ontvangen 

via twee verschillende fondsen: het gemeentefonds en het btw-compensatiefonds. Naast de 

uitkeringen uit deze fondsen ontvangen gemeenten diverse specifieke uitkeringen.  

Het btw-compensatiefonds is niet opgenomen in deze Atlas. Dit is een fonds waaruit het rijk 

gemeenten compenseert voor de betaalde btw op diensten die de gemeente heeft 

uitbesteed. Via dit fonds kunnen gemeenten de betaalde btw terugkrijgen. Op deze manier 

kunnen gemeenten beter een afweging maken tussen het intern of extern uitvoeren van 

diensten. 

Het gemeentefonds bestaat uit de algemene uitkering, decentralisatie-uitkeringen, 

integratie-uitkeringen en een aantal overige uitkeringen. Het aantal uitkeringen over de 

verschillende jaren wordt weergegeven in tabel 1. De omvang van de verschillende 

uitkeringen aan gemeenten wordt weergegeven in tabel 2. Het totale aantal uitkeringen is in 

de periode 2010-2015 afgenomen. Vooral het aantal decentralisatie-uitkeringen (-18) en het  

Tabel 1. Aantal uitkeringen van rijk aan gemeenten, 2010-2015 

Uitkering 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mutatie 

2010-2015 

Mutatie 

2014-2015 

Gemeentefonds 64 54 46 36 45 41 -23 -4 

Algemene uitkering 1 1 1 1 1 1 0 0 

Decentralisatie-uitkeringen 49 41 36 27 35 31 -18 -4 

Integratie-uitkeringen 9 6 4 3 4 5 -4 1 

Overige uitkeringen 5 6 5 5 5 4 -1 -1 

Specifieke uitkeringen 35 31 27 21 22 20 -15 -2 

Totaal 99 84 73 57 67 61 -38 -6 
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Tabel 2. Omvang rijkuitkeringen aan gemeenten in € miljoen, 2010-2015 

Uitkering 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mutatie 

2010-

2015 

Mutatie 

2014-

2015 

Gemeentefonds 18.324 18.104 18.325 17.695 18.443 26.937 8.613 8.495 

Algemene uitkering 15.360 15.436 15.420 14.731 15.281 14.461 -899 -820 

Decentralisatie-uitkeringen 1.163 1.041 1.247 1.271 1.322 928 -235 -395 

Integratie-uitkeringen 1.635 1.480 1.529 1.567 1.761 11.474 9.839 9.713 

Overige uitkeringen 166 147 129 126 79 86 -91 -3 

Specifieke uitkeringen 9.064 9.172 8.513 8.584 9.735 5.961 -3.103 -3.774 

Totaal 27.388 27.276 26.838 26.279 28.178 32.898 5.510 4.720 

 

aantal specifieke uitkeringen (-15) werd kleiner. Het totale bedrag dat het rijk aan gemeenten 

uitkeerde is in deze periode echter fors toegenomen. 

De algemene uitkering is het grootst en bedraagt ongeveer €14,5 miljard. Daarnaast werden 

er in 2015 31 decentralisatie-uitkeringen verstrekt (€0,9 miljard), 5 integratie-uitkeringen 

(€11,5 miljard) en 4 overige uitkeringen (€0,1 miljard). De totale omvang van het 

gemeentefonds bedroeg in 2015 bijna €27 miljard. Ten opzichte van een jaar eerder is dat 

een stijging van bijna 50 procent, die grotendeels op het conto komt van de integratie-

uitkering sociaal domein.  

Naast de uitkeringen die het rijk deed uit het gemeentefonds zijn er specifieke uitkeringen 

verstrekt. In 2015 worden 20 specifieke uitkeringen verstrekt aan gemeenten. De omvang 

van deze uitkeringen bedraagt €5,9 miljard euro. Dat is flink lager dan in eerdere jaren, 

hetgeen onder andere veroorzaakt wordt door de afschaffing van de specifieke uitkering 

voor de wet sociale werkvoorziening. Deze uitkering maakt nu onderdeel uit van de nieuwe 

integratie-uitkering sociaal domein. 

2.3. Aandelen in totale uitkeringsbedrag 

In figuur 1 wordt de verdeling van het totaalbedrag aan uitkeringen weergegeven. De 

algemene uitkering is de grootste uitkering die gemeenten ontvangen van het rijk, 

gemiddeld 44 procent van het totale uitkeringsbedrag. De relatieve omvang van de 

uitkeringen verschilt echter sterk per gemeente. Zo bedraagt voor Muiden de algemene 

uitkering slechts 24 procent van het totale uitkeringsbedrag, voor Schiermonnikoog is dit 82 

procent. Tabel B1 in de bijlage bevat de top tien van gemeenten waarvoor dit aandeel het 

hoogst en het laagst is. 

De groep decentralisatie- en integratie-uitkeringen (inclusief de integratie-uitkering sociaal 

domein) omvat na de algemene uitkering het grootste aandeel in het uitkeringsbedrag, 

namelijk 38 procent. De omvang van deze uitkeringen varieert per gemeente van 10 procent  
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Figuur 1: Aandeel van de afzonderlijke uitkeringen in het totaalbedrag van rijksuitkeringen aan 

gemeenten (2015) 

 

(Muiden) tot 59 procent (Assen). Tabel B2 in de bijlage bevat de top tien van gemeenten 

waarvoor dit aandeel het hoogst en het laagst is. 

Vanwege de forse omvang van de integratie-uitkering sociaal domein in het totaal van 

decentralisatie- en integratie-uitkeringen besteden wij specifieke aandacht aan deze 

integratie-uitkering. Tabel B3 in de bijlage bevat de top tien van gemeenten waarvoor het 

aandeel van deze uitkering het hoogst en het laagst is. Doetinchem heeft het hoogste 

aandeel van de integratie-uitkering sociaal domein in het totale uitkeringsbedrag (48 

procent), Schiermonnikoog het laagste (6 procent).  

De kleinste groep uitkeringen is de groep overige gemeentefondsuitkeringen, gemiddeld 

goed voor slechts 0,26 procent. In Oostzaan zijn de overige uitkeringen -2 procent (het 

laagst) ten opzichte van het totale uitkeringsbedrag. Dit negatieve percentage wordt 

veroorzaakt door de suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers.1 Het aandeel 

van de overige uitkeringen ten opzichte van het totale uitkeringsbedrag ligt het hoogst in 

Muiden (58 procent). Dit komt doordat Muiden als artikel 12-gemeente de aanvullende 

uitkering ontvangt. Tabel B4 in de bijlage bevat de top tien van gemeenten waarvoor dit 

aandeel het hoogst en het laagst is. 

De omvang van de groep specifieke uitkeringen ten opzichte van het totaal bedraagt in 2015 

18 procent. Ook voor deze groep uitkeringen verschilt het aandeel aanzienlijk per gemeente. 

Voor Rozendaal bedraagt het aandeel maar 2 procent, voor Rotterdam 29 procent. Tabel B5 

in de bijlage bevat de top tien van gemeenten waarvoor dit aandeel het hoogst en het laagst 

is. 

                                                            

1
 Na de afschaffing van de OZB woningen gebruikers in 2006 is er een tegemoetkoming voor gemeenten gekomen voor 

gederfde belastinginkomsten, deze wordt verstrekt via de algemene uitkering. Omdat deze tegemoetkoming niet voldeed op 

gemeenteniveau is er een suppletie-regeling gekomen. Voor veel gemeenten heeft deze suppletie-uitkering een negatieve 

waarde. 

Algemene 
uitkering

44%

Overige 
decentralisatie- en 

integratie-
uitkeringen

7%

Integratie-
uitkering Sociaal 

Domein
31%

Overige 
gemeentefondsuit

keringen
0%

Specifieke 
uitkeringen

18%



 

COELO                   

Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2015 

 

10

3. Gemeentefonds 

3.1. Inleiding 

Het gemeentefonds omvat gemiddeld ruim 80 procent van het totaal aan rijksuitkeringen 

aan gemeenten. In het gemeentefonds zijn verschillende soorten uitkeringen opgenomen, 

zoals in figuur 2 wordt weergegeven. Ten opzichte van eerdere jaren is de omvang van de 

integratie-uitkeringen sterk toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de decentralisaties in 

het sociale domein, waarvoor gemeenten met ingang van 2015 een integratie-uitkering 

ontvangen (integratie-uitkering sociaal domein). In dit hoofdstuk worden de verschillende 

soorten uitkeringen uit het gemeentefonds besproken. Daarnaast bespreekt dit hoofdstuk 

per soort uitkering de verdeling. Er wordt specifiek aandacht besteed aan de omvangrijke 

integratie-uitkering sociaal domein. 

Figuur 2: Soorten uitkeringen uit het gemeentefonds en hun aandeel in het totaalbedrag 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

P
er

ce
n

ta
g

e

Jaar

Overige uitkeringen

Integratie-uitkeringen

Decentralisatie-uitkeringen

Algemene uitkering



 

COELO                   

Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2015 

 

11

3.2. Algemene uitkering  

Karakter 

In de Financiële-verhoudingswet is geregeld dat 

elke gemeente een algemene uitkering uit het 

gemeentefonds ontvangt. In 2015 is deze 

uitkering goed voor 44 procent van de totale 

uitkeringsstroom van Rijk naar gemeenten. Deze 

uitkering komt ten goede aan de algemene 

middelen van de gemeente, de gemeente is dus 

vrij in de besteding ervan. De verdeling van deze 

middelen houdt rekening met de capaciteit van 

gemeenten om eigen inkomsten te verwerven. Daarnaast wordt rekening gehouden met de 

verschillen in noodzakelijke uitgaven tussen gemeenten.  

Bedragen 

De algemene uitkering is de grootste uitkering uit het gemeentefonds en bedraagt in 2015 

ongeveer 54 procent van het totaal (zie figuur 2). In totaal wordt in 2015 €14,5 miljard aan 

gemeenten uitgekeerd via de algemene uitkering (zie tabel 2). Het gemiddelde bedrag dat 

gemeenten ontvangen uit de algemene uitkering bedraagt €37 miljoen; per inwoner is dat 

€856. Over de jaren 2010-2014 is de samenstelling van het gemeentefonds erg stabiel 

gebleven. Maar, zoals figuur 2 laat zien, de verdeling van het gemeentefonds is met ingang 

van 2015 sterk veranderd. Dit wordt veroorzaakt door de decentralisaties in het sociale 

domein. 

Verdeling 

De algemene uitkering wordt verdeeld op basis van circa zestig verdeelmaatstaven. 

Voorbeelden van maatstaven die gebruikt worden zijn het aantal inwoners, het aantal 

schoolgaande kinderen, het aantal ouderen, de bodemgesteldheid en de centrumfunctie. Dit 

zijn factoren die samenhangen met kosten. Een tweede groep maatstaven geeft een 

indicatie voor de mogelijkheid van de gemeente om belastinginkomsten te verwerven. Dit 

wordt gemeten aan de hand van de ozb-grondslag. Daarnaast ontvangt elke gemeente een 

vast bedrag.  

Voor het analyseren van de verdeling van de verschillende uitkeringen per gemeente maken 

wij gebruik van het gemiddelde uitkeringsbedrag per inwoner als afwijking van het landelijk 

gemiddelde. Een negatieve score betekent dat een gemeente minder ontvangt dan het 

landelijk gemiddelde, bij een positieve score ontvangt een gemeente meer dan het 

gemiddelde. Bij een score van 0 procent wordt precies het landelijk gemiddelde aan 

uitkering ontvangen. Een score van bijvoorbeeld 20 procent houdt in dat een gemeente per 

inwoner 20 procent meer van dit type uitkering ontvangt dan het landelijk gemiddelde 

bedrag per inwoner. 

Kaart 1 (pagina 13) geeft een overzicht van de verdeling van de algemene uitkering uit het 

gemeentefonds over gemeenten. Grote gemeenten en waddengemeenten nemen in de 

verdeling een speciale plaats in. Doordat zij geacht worden aanzienlijk hogere kosten per 

inwoner te moeten maken dan andere gemeenten om een gelijkwaardig 

44%
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voorzieningenniveau aan te bieden, ontvangen zij uitkeringen die boven het gemiddelde 

liggen. Gemeenten in Groningen en Friesland ontvangen ook vaak bovengemiddelde 

uitkeringen. 

Tabel B6 in de bijlage bevat een compleet overzicht van alle gemeenten en de procentuele 

afwijking ten opzichte van het landelijke gemiddelde per inwoner aan ontvangsten uit de 

algemene uitkering, de decentralisatie- en integratie-uitkeringen (exclusief integratie-

uitkering sociaal domein, die staat in tabel B7), de overige uitkeringen en de specifieke 

uitkeringen.  

De tabel laat zien dat de grootste positieve afwijking van de algemene uitkering ten opzichte 

van het gemiddelde te vinden is in Schiermonnikoog. Per inwoner ontvangt 

Schiermonnikoog 165 procent meer dan het landelijk gemiddelde. Op de tweede plek staat 

Vlieland met een afwijking ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 124 procent en op 

derde plek staat Amsterdam met 77 procent. Blaricum en Bloemendaal kennen de grootste 

negatieve afwijking van het gemiddelde. Zij ontvangen beide zo’n 40 procent minder dan het 

gemiddelde. Zij worden gevolgd door Bunnik dat zo’n 35 procent minder ontvangt. 
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3.3 Decentralisatie- en integratie-
uitkeringen  

In het jaar 2015 werden 31 decentralisatie- en 5 

integratie-uitkeringen aan gemeenten verstrekt. 

In de periode 2010-2013 is zowel het aantal 

decentralisatie- als het aantal integratie-

uitkeringen sterk afgenomen. Sinds 2013 is het 

aantal decentralisatie- en integratie-uitkeringen 

stabiel (zie tabel 1). In 2015 wordt via deze 

uitkeringen in totaal €12,4 miljard uitgekeerd (38 

procent van het totaal). Hiervan wordt €10,2 

miljard (31 procent van het totaal) uitgekeerd via 

de integratie-uitkering sociaal domein. De overige decentralisatie- en integratie-uitkeringen 

zijn samen goed voor een totaal van €2,2 miljard, 7 procent van de totale uitkeringsstroom 

van Rijk naar gemeenten. In verband met zijn grote gewicht gaan we dieper in op de 

verdeling van de integratie-uitkering sociaal domein in een aparte paragraaf (3.3.1). 

Karakter 

Volgens de Financiële-verhoudingswet komen de decentralisatie- en integratie-uitkeringen 

ten goede aan de algemene middelen. Het bestedingsdoel is voor deze uitkeringen dus niet 

vastgelegd.  

Decentralisatie-uitkeringen bestaan sinds 2008 en worden vaak gebruikt voor de overgang 

van specifieke uitkeringen naar de algemene uitkering uit het gemeentefonds (Algemene 

Rekenkamer, 2009). Voor decentralisatie-uitkeringen is op dit moment nog geen termijn 

vastgesteld waarop ze overgaan in de algemene uitkering. Er bestaan echter plannen om de 

duur van decentralisatie-uitkeringen te beperken tot een maximum van vijf jaar (Tweede 

Kamer, 2014b). Daarbinnen zullen ze dus over moeten gaan in de algemene uitkering. 

Een integratie-uitkering is een type decentralisatie-uitkering waarvoor van tevoren een 

termijn is vastgesteld voor opname in de algemene uitkering. Omdat integratie-uitkeringen 

en decentralisatie-uitkeringen verder identiek zijn, heeft het Rijk besloten om bestaande 

integratie-uitkeringen om te gaan zetten naar decentralisatie-uitkeringen. De maximale 

termijn voor opname in de algemene uitkering zal gelijk worden gesteld aan vijf jaar, de 

voorgestelde maximale bestaansduur van een decentralisatie-uitkering (Tweede Kamer, 

2014b). 

De verdeling van de decentralisatie- en integratie-uitkeringen verloopt anders dan de 

verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Elke uitkering kent een eigen 

verdeelsystematiek. Het kan gaan om uitkeringen die gemeenten met een bepaalde 

problematiek kunnen aanvragen (bijvoorbeeld: spoorse doorsnijdingen). In andere gevallen is 

er een gedetailleerd verdeelmodel opgezet (bijvoorbeeld: sociaal domein). Niet elke 

gemeente ontvangt overigens alle typen decentralisatie- en integratie-uitkeringen. 

De vermindering van het aantal specifieke uitkeringen (waarover meer in paragraaf 4.1) is 

deels tot stand gekomen door overheveling naar het gemeentefonds in de vorm van een 

decentralisatie-uitkering. Dit geldt bijvoorbeeld voor de decentralisatie-uitkering spoorse 

doorsnijdingen. Aan decentralisatie-uitkeringen is geen minimumomvang verbonden. 

7%

31%
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Specifieke uitkeringen moeten daarentegen minimaal € 10 miljoen per jaar uitkeren. Deze 

beperking kan dus worden omzeild door er een decentralisatie-uitkering van te maken. 

Aantal uitkeringen per gemeente 

Het aantal uitkeringen dat een gemeente ontvangt varieert. Inclusief de integratie-uitkering 

sociaal domein ontvangen de meeste gemeenten in 2015 zes of zeven verschillende 

decentralisatie- en integratie-uitkeringen, zoals te zien in figuur 3. De meeste 

decentralisatie- en integratie-uitkeringen werden ontvangen door de gemeente Rotterdam, 

24 in totaal.  

 

Figuur 3: Frequentieverdeling van het aantal decentralisatie- en integratie-uitkeringen (2015) 

 

Belangrijkste uitkeringen 

In figuur 4 wordt de relatieve omvang van de decentralisatie- en integratie-uitkeringen 

weergegeven voor de jaren 2010-2015. Tot en met 2014 was de integratie-uitkering wet 

maatschappelijke ondersteuning (WMO) de grootste uitkering. Sinds 2015 is het geheel van 

decentralisatie- en integratie-uitkeringen echter ingrijpend veranderd als gevolg van de drie 

decentralisaties in het sociale domein. Hierdoor is met ingang van 2015 de integratie-

uitkering sociaal domein veruit de grootste uitkering. Het budget voor deze uitkering 

bedraagt ruim €10 miljard. Dat is meer dan 80 procent van het totale budget aan 

decentralisatie- en integratie-uitkeringen, zoals figuur 5 laat zien. De verschillende 

uitkeringen variëren per jaar, evenals de relatieve omvang van de uitkeringen. 

Figuur 5 laat ook zien dat de meeste integratie- en decentralisatie-uitkeringen slechts gering 

van omvang zijn. Na de integratie-uitkering sociaal domein is de integratie-uitkering WMO 

het grootst, namelijk €1,25 miljard. Van een aantal uitkeringen bedroeg het totaal meer dan 

€ 100 miljoen in 2015. Dat zijn, naast het sociaal domein en de WMO, de uitkering voor 
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maatschappelijke opvang, de toelage huishoudelijke hulp en de uitkering voor 

vrouwenopvang. 

Figuur 4: Relatieve omvang decentralisatie- en integratie-uitkeringen in 2010-2015 

 

Aantal ontvangende gemeenten 

Het aantal gemeenten dat een bepaalde decentralisatie- of integratie-uitkering ontvangt 

verschilt sterk per uitkering. Een aantal uitkeringen wordt aan elke gemeente uitgekeerd, 

zoals de integratie-uitkering sociaal domein. In 2010 en 2011 waren er twee uitkeringen die 

door iedere gemeente werden ontvangen, namelijk de WMO-uitkering en de uitkering 

versterking peuterspeelzaal. Met de integratie-uitkering sociaal domein is dit aantal in 2015 

gegroeid naar drie. Een aantal uitkeringen wordt maar aan één gemeente uitgekeerd. 
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Verdeling 

Kaart 2 (pagina 18) toont de ontvangsten uit de decentralisatie- en integratie-uitkeringen 

per gemeente. Vanwege het grote aandeel van de integratie-uitkering sociaal domein in het 

totaalbedrag aan decentralisatie- en integratie-uitkeringen wordt de verdeling weergegeven 

zonder de integratie-uitkering sociaal domein. Paragraaf 3.3.1 besteedt specifiek aandacht 

aan de verdeling van de integratie-uitkering sociaal domein. De kaart laat zien dat de 

ontvangsten uit decentralisatie- en integratie-uitkeringen per inwoner naar verhouding hoog 

zijn voor grote gemeenten. De decentralisatie- en integratie-uitkeringen worden hier 

uitgedrukt als procentuele afwijking van het gemiddelde per inwoner. De meeste gemeenten 

ontvangen een naar verhouding laag bedrag aan decentralisatie- en integratie-uitkeringen. 

 

Figuur 5: Relatieve omvang decentralisatie- en integratie-uitkeringen in 2015 

 

 

Tabel B6 in de bijlage bevat een compleet overzicht van alle gemeenten en de afwijking ten 

opzichte van het landelijke gemiddelde per inwoner van de decentralisatie- en integratie-

uitkeringen (exclusief integratie-uitkering sociaal domein, die staat in tabel B7). De tabel laat 

zien dat de grootste positieve afwijking ten opzichte van het gemiddelde te vinden is in 

Assen. Per inwoner ontvangt Assen €498 terwijl het landelijk gemiddelde €132 bedraagt. Dat 

is 277 procent meer dan het landelijk gemiddelde. Dit wordt veroorzaakt doordat Assen een 

fors bedrag aan Zuiderzeelijngelden ontvangt in de vorm van een decentralisatie-uitkering. 

Op de tweede plek staat Vlissingen met een positieve afwijking ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde van 164 procent, gevolgd door Leeuwarden met 155 procent. Lansingerland kent 

de grootste negatieve afwijking van het gemiddelde. Zij ontvangt zo’n 63 procent minder 

dan het gemiddelde. Lansingerland wordt op de voet gevolgd door Renswoude, Urk en 

Pijnacker-Nootdorp. Zij ontvangen allemaal zo’n 62 procent minder dan het gemiddelde. 

82%

10%

3%

1%
1%

3%

Anders;
18%

Integratie-uitkering Sociaal Domein

WMO

Maatschappelijke opvang

Huishoudelijkehulp toelage

Vrouwenopvang

Overige decentralisatie- en integratie-
uitkeringen



 

COELO                   

Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2015 

 

18

 



 

COELO                   

Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2015 

 

19

3.3.1 Integratie-uitkering sociaal 
domein  

Karakter 

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (WMO) 2015,2 

de Jeugdwet en de Participatiewet. Voor deze 

drie decentralisaties in het sociale domein 

ontvangen gemeenten met ingang van 2015 de 

integratie-uitkering sociaal domein, goed voor 31 

procent van de totale rijksuitkering aan 

gemeenten. Het is de bedoeling dat de middelen voor deze integratie-uitkering met ingang 

van 2018 worden opgenomen in de algemene uitkering van het gemeentefonds. De gelden in 

het kader van de WMO en de Jeugdwet worden in 2015 nog verdeeld op basis van een 

historische verdeling. Vanaf 2016 zullen deze deels worden verdeeld op basis van een 

objectief verdeelmodel. De middelen in het kader van de Participatiewet worden met ingang 

van 2015 al verdeeld op basis van een objectief verdeelmodel (Ministerie van Financiën, 

2015, p.39).  

Verdeling 

Kaart 3 (pagina 21) toont het totaalbedrag voor de integratie-uitkering sociaal domein per 

inwoner als procentuele afwijking van het landelijk gemiddelde. Vooral middelgrote 

gemeenten en gemeenten in het noorden van het land ontvangen een bovengemiddeld 

bedrag voor de integratie-uitkering sociaal domein. Heerlen ontvangt per inwoner het meest, 

namelijk 133 procent meer dan gemiddeld. Dit houdt in dat Heerlen per inwoner ruim €1400 

ontvangt, terwijl het landelijk gemiddelde net €600 euro bedraagt. Heerlen ontvangt vooral 

bovengemiddeld veel gelden in het kader van de WMO en de Participatiewet. Heerlen wordt 

op de voet gevolgd door Vlissingen en Assen met respectievelijk 131 en 123 procent boven 

het gemiddelde. Dit zijn de enige gemeenten die meer dan tweemaal zoveel ontvangen per 

inwoner als het landelijk gemiddelde. De hoge totaalbedragen voor Assen en Vlissingen 

worden veroorzaakt doordat deze gemeenten relatief veel geld ontvangen in het kader van 

de (nieuwe) WMO. Schiermonnikoog ontvangt per inwoner 72 procent minder dan het 

landelijk gemiddelde. Zij wordt gevolgd door Muiden en Bloemendaal (beiden 65 procent 

onder het landelijk gemiddelde). Een volledige overzicht van alle gemeenten en wat zij ten 

opzichte van het landelijk gemiddelde per inwoner ontvangen voor de integratie-uitkering 

sociaal domein is te vinden in tabel B7 (laatste kolom) in de bijlage. 

Uitsplitsing 

Het totaalbedrag voor de integratie-uitkering sociaal domein bestaat uit de gelden voor de 

gemeentelijke uitvoering van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. Het bedrag dat 

iedere gemeente voor deze drie subonderdelen ontvangt is ook bekend. De kaarten 4 tot en 

                                                            

2
 De decentralisatie van de WMO 2015 is een uitbreiding van de eerdere decentralisatie van de WMO in 2007. In het kader van 

deze eerdere decentralisatie bestaat er al een integratie-uitkering WMO. Deze blijft bestaan naast de uitkering Sociaal 

Domein.  
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met 6 (pagina 22 tot en met 24) tonen de afwijkingen ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde per inwoner voor deze drie subcategorieën.  

WMO 

Kaart 4 (pagina 22) laat zien dat een beperkt aantal gemeenten een bedrag aan WMO-

gelden ontvangt dat ver boven het gemiddelde uitsteekt. Voor een groot deel komt dit 

doordat het budget voor beschermd wonen, onderdeel van de WMO, onder alleen de 

zogenoemde centrumgemeenten wordt verdeeld. Vlissingen ontvangt liefst 332 procent 

meer dan het landelijk gemiddelde per inwoner. Dit houdt in dat de gemeente Vlissingen 

ruim €900 ontvangt per inwoner, terwijl het landelijk gemiddelde op zo’n €208 ligt. 

Vlissingen wordt gevolgd door Assen (228 procent) en Doetinchem (202 procent). 

Lansingerland ontvangt per inwoner het minst, namelijk 74 procent minder dan het landelijk 

gemiddelde. Lansingerland wordt gevolgd door de gemeenten Oostzaan (73 procent minder) 

en Brielle (72 procent minder). Een volledige overzicht van alle gemeenten en wat zij ten 

opzichte van het landelijk gemiddelde per inwoner ontvangen aan WMO-gelden is te vinden 

in tabel B7 in de bijlage. 

Jeugdwet 

Kaart 5 (pagina 23) toont de verdeling van de gelden voor de Jeugdwet per gemeente als 

procentuele afwijking van het landelijk gemiddelde per inwoner. Pekela ontvangt per 

inwoner het meest, namelijk €399. Dat is 79 procent meer dan het landelijk gemiddelde dat 

€223 bedraagt. Pekela wordt gevolgd door Hoogezand-Sappemeer en Lelystad (beiden 69 

procent meer dan het landelijk gemiddelde). Schiermonnikoog ontvangt per inwoner 96 

procent minder dan het landelijk gemiddelde. Schiermonnikoog wordt gevolgd door Ameland 

en Baarle-Nassau. Zij ontvangen respectievelijk 72 en 65 procent minder dan het landelijk 

gemiddelde. Tabel B7 in de bijlage geeft een overzicht van alle gemeenten en wat zij 

ontvangen aan gelden voor de Jeugdwet als procentuele afwijking ten opzichte van het 

landelijk gemiddelde per inwoner. 

Participatiewet 

Kaart 6 (pagina 24) laat de verdeling van de gelden voor de Participatiewet per gemeente 

zien als procentuele afwijking van het landelijk gemiddelde per inwoner. De kaart laat helder 

zien dat gemeenten in de Randstad doorgaans minder ontvangen dan het landelijk 

gemiddelde en dat gemeenten in de periferie (Groningen, Friesland, Drenthe, Limburg) 

doorgaans meer ontvangen dan het landelijk gemiddelde. In deze regio’s zijn relatief veel 

mensen op de bijstand en de sociale werkvoorziening aangewezen. Stadskanaal ontvangt 

per inwoner de meeste gelden in het kader van de Participatiewet, namelijk €616. Dat is ruim 

3,5 keer zoveel als het landelijk gemiddelde van €171. Stadskanaal wordt gevolgd door Pekela 

en Kerkrade. Die ontvangen per inwoner respectievelijk 256 en 252 procent meer dan het 

landelijk gemiddelde. Vlieland ontvangt het laagste bedrag per inwoner, 98 procent minder 

dan het landelijk gemiddelde. Dat komt neer op slechts €4 per inwoner. Vlieland wordt 

gevolgd door Lansingerland en Muiden. Per inwoner ontvangen deze gemeenten allebei 85 

procent minder dan het landelijk gemiddelde. Tabel B7 in de bijlage geeft een volledig 

overzicht van alle gemeenten en wat zij ontvangen aan gelden voor de Participatiewet als 

procentuele afwijking ten opzichte van het landelijk gemiddelde per inwoner. 
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3.4 Overige uitkeringen gemeentefonds 

Het gemeentefonds kent naast de algemene uitkering en de decentralisatie- en integratie-

uitkeringen ook een groep overige uitkeringen. De bekendste uit deze groep is de 

aanvullende uitkering volgens artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet. In 2015 wordt via 

deze uitkeringen in totaal €86 miljoen uitgekeerd. Dat is 0,26 procent van het totaal. 

Karakter 

De aanvullende uitkering voorziet in extra middelen wanneer de algemene middelen van de 

gemeente niet in de noodzakelijke behoeften kunnen voorzien. Volgens de 

septembercirculaire van het gemeentefonds wordt de aanvullende uitkering in 2015 alleen 

ontvangen door de gemeente Lelystad. Lelystad is formeel wel een artikel 12-gemeente, 

maar materieel niet. In het verleden zijn voor Lelystad zogeheten ICL-gelden aan het 

gemeentefonds toegevoegd en via artikel 12 aan die gemeente uitgekeerd. Sinds 1998 krijgt 

Lelystad geen reguliere artikel 12-uitkering meer, maar worden de aan het gemeentefonds 

toegevoegde gelden nog wel via artikel 12 uitgekeerd. Die uitkering komt dus niet meer ten 

laste van de collectiviteit van de gemeenten, zoals bij artikel 12-uitkeringen gebruikelijk is 

(Allers et al., 2015).  

Muiden, Vlissingen en Ten Boer hebben in 2015 de status van artikel 12-gemeente. Voor deze 

gemeenten zijn echter geen uitkeringsbedragen in het kader van de aanvullende uitkering 

opgenomen in de septembercirculaire. Op het moment dat deze Atlas uitkomt is alleen de 

hoogte van de aanvullende uitkering voor Muiden vastgesteld. Deze bedraagt €10.380.000 

(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2015b). De hoogte van de aanvullende uitkering 

voor Ten Boer en Vlissingen is (nog) niet bekend (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

2015c; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2014a). De aanvullende uitkering die de 

gemeente Muiden ontvangt is meegenomen in onze analyse.  

Figuur 6 geeft een overzicht van de overige uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 

2010-2015. Per jaar verschillen de aandelen van deze uitkeringen sterk. De samenstelling 

van de groep overige uitkeringen verschilt eveneens per jaar. Voor 2015 gaat het om vier 

verschillende uitkeringen. Met ingang van 2015 bestaat er een uitkering overgangsregeling 

groot onderhoud gemeentefonds. Dit is gebruikelijk bij onderhoud en herijking van het 

gemeentefonds en voor de overgang van een historische naar een objectieve verdeling 

(Tweede Kamer, 2014a). Samen met de uitkering suppletie (ozb) en de aanvullende uitkering 

behoort deze uitkering tot de grootste uitkeringen. De uitkering suppletie bommenregeling is 

in omvang de kleinste uitkering in 2015. Het totaalbedrag aan overige uitkeringen is in de 

periode 2010-2015 met ongeveer de helft afgenomen van €166 miljoen in 2010 tot €85 

miljoen in 2015. 

Uitkeringen per gemeente 

Het aantal overige gemeentefondsuitkeringen dat een gemeente ontvangt is niet voor 

iedere gemeente gelijk, zoals te zien in figuur 7. De meeste gemeenten ontvangen in 2015 

twee overige uitkeringen uit het gemeentefonds. Er zijn vier verschillende uitkeringen in 

2015, geen enkele gemeente ontvangt alle vier de typen. 38 gemeenten ontvangen drie van 

de vier uitkeringen. 
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Figuur 6: Relatieve omvang overige uitkeringen uit het gemeentefonds 

 

Aantal ontvangende gemeenten 

Het aantal gemeenten dat een overige gemeentefondsuitkering ontvangt verschilt per 

uitkering. Voor de uitkeringen suppletie (ozb) en overgangsregeling groot onderhoud 

gemeentefonds geldt dat deze in 2015 door alle 393 gemeenten worden ontvangen. De 

aanvullende uitkering wordt in 2015 door Lelystad, Muiden, Vlissingen en Ten Boer 

ontvangen, terwijl 36 gemeenten de uitkering suppletie bommenregeling ontvangen. 

Vlissingen ontvangt als enige gemeente alle vier de uitkeringen. 

 

Figuur 7: Frequentieverdeling van het aantal ontvangen overige gemeentefondsuitkeringen per 

gemeente (2015) 
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Gemiddeld bedrag per inwoner 

Per inwoner is de aanvullende uitkering (artikel 12) het grootst, gemiddeld ruim €300. De 

bedragen per inwoner van de resterende overige uitkeringen staan hiermee in schril 

contrast. Deze liggen allemaal tussen de €1 en €5 per inwoner.  

Verdeling 

Kaart 7 (pagina 28) laat zien dat er aanmerkelijke verschillen bestaan tussen gemeenten 

met betrekking tot de overige uitkeringen uit het gemeentefonds. In totaal gaat het hier om 

geringe bedragen, maar voor een individuele gemeente kunnen deze bedragen van groot 

belang zijn.  

Tabel B6 in de bijlage bevat een compleet overzicht van alle gemeenten en de afwijking ten 

opzichte van het landelijke gemiddelde per inwoner aan ontvangsten van de overige 

uitkeringen. De tabel laat zien dat de grootste positieve afwijking van de overige uitkeringen 

ten opzichte van het landelijk gemiddelde te vinden is in Muiden. Per inwoner ontvangt 

Muiden €1650 ten opzichte van een landelijk gemiddelde per inwoner van ¤5. Dit heeft alles 

te maken met de aanvullende uitkering die Muiden ontvangt. Op de tweede plek, en op 

gepaste afstand, staat Lelystad. Per inwoner ontvangt Lelystad €214. Ook dit wordt 

veroorzaakt door de aanvullende uitkering. Voor Ten Boer en Vlissingen is de hoogte van de 

aanvullende uitkering nog niet bekend. Verwacht mag worden dat deze gemeenten ook een 

grote positieve afwijking van het gemiddelde zullen hebben wanneer de hoogte van de 

aanvullende uitkering bekend wordt. Diemen kent de grootste negatieve afwijking van het 

gemiddelde, gevolgd door Oostzaan. Per inwoner ontvangen deze gemeenten respectievelijk 

660 en 505 procent minder dan het landelijk gemiddelde.  
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4 Specifieke uitkeringen  

Naast de uitkeringen uit het gemeentefonds keert 

het rijk specifieke uitkeringen uit aan gemeenten 

en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

In 2015 waren dat 20 verschillende uitkeringen 

met een gezamenlijke omvang van ruim €6,5 

miljard, 18 procent van het totale 

uitkeringsbedrag. In dit hoofdstuk wordt nader 

ingegaan op deze uitkeringen.  

4.1 Inleiding 

Karakter 

Specifieke uitkeringen worden niet verstrekt via het gemeentefonds, maar staan apart op de 

begroting van de verstrekkende ministeries. In de Financiële-verhoudingswet is geregeld dat 

specifieke uitkeringen worden verstrekt met een bepaald bestedingsdoel. In de regeling bij 

de uitkering wordt het bestedingsdoel door de verstrekker omschreven. Over de besteding is 

verantwoording verschuldigd aan de rijksoverheid. Wordt het geld niet volgens de regels 

besteed, dan kan de verantwoordelijke minister de uitkering (gedeeltelijk) terugvorderen. 

De mate waarin het bestedingsdoel van specifieke uitkeringen is vastgelegd verschilt. Het 

kan gaan om het vergoeden van werkelijk gemaakte uitgaven voor nauw omschreven 

doelen, maar ook om een uitkering die voor een breed omschreven beleidsterrein is bedoeld. 

De grootste specifieke uitkering, de gebundelde uitkering voor het bekostigen van de 

bijstandsverlening, is eigenlijk niet eens geoormerkt, aangezien overschotten vrij 

besteedbaar zijn, terwijl tekorten binnen zekere grenzen zelf moeten worden aangevuld.  

Sanering 

Het aantal specifieke uitkeringen is de laatste jaren aanzienlijk kleiner geworden. In 1980 

werden er nog 532 geteld (Tweede Kamer, 2009). In 2015 is dit aantal teruggelopen tot 27. 

Dit aantal betreft specifieke uitkeringen aan gemeenten, provincies en gemeenschappelijke 

regelingen (WGR-gebieden) samen. Niet al deze uitkeringen keren in het jaar 2015 een 

bedrag uit. Ook wordt het geld van sommige uitkeringen niet ontvangen door gemeenten of 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, maar alleen door provincies. 20 specifieke 

uitkeringen keerden in 2015 een bedrag uit aan gemeenten en/of WGR-gebieden.  

De sanering van het aantal specifieke uitkeringen is bewust beleid geweest, gericht op het 

vergroten van de decentrale beleidsvrijheid en het verminderen van 

verantwoordingsverplichtingen, op basis van de aanbevelingen die de commissie-Brinkman 

in 2004 formuleerde (Stuurgroep doorlichting specifieke uitkeringen, z.j.). Sommige 

voormalige specifieke uitkeringen zijn opgenomen in de algemene uitkering uit het 

gemeentefonds. Andere zijn omgezet in een decentralisatie- of een integratie-uitkering, of 

simpelweg opgeheven.  

Ook de introductie van de verzameluitkering, in 2008, heeft het aantal specifieke 

uitkeringen verminderd. Uitkeringen van minder dan €10 miljoen worden sindsdien per 

18%
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ministerie gebundeld in een verzameluitkering, waarvan er per ministerie slechts één kan 

bestaan. Het Rijk is voornemens de verzameluitkeringen op te heffen om het stelsel van 

uitkeringen verder te versimpelen. Verzameluitkeringen zullen naar verwachting worden 

omgezet in decentralisatie-uitkeringen (Tweede Kamer, 2014b).  

Beschikbaarheid gegevens 

Niet van alle specifieke uitkeringen aan gemeenten is de verdeling even transparant. In de 

begroting van BZK zijn totaalbedragen opgenomen per specifieke uitkering. Dit geldt ook 

voor het onderhoudsrapport specifieke uitkeringen. Een exacte verdeling per gemeente 

ontbreekt echter. Voor sommige specifieke uitkeringen is dit te verklaren doordat deze op 

aanvraag werken. Er kan dan in 2015 nog een beroep worden gedaan op het budget door 

individuele gemeenten. Hierdoor is een exacte verdeling op voorhand niet te geven. Voor 

sommige specifieke uitkeringen geldt ook dat het totaalbedrag niet alleen verdeeld wordt 

tussen gemeenten maar ook gedeeld wordt met andere partijen. Het budget voor deze 

specifieke uitkeringen wordt verdeeld tussen: 

 Gemeenten, provincies en WGR 

 Gemeenten en WGR 

 Bedrijven, organisaties en gemeenten 

Hoe de verdeling precies is tussen de categorieën partijen wordt echter niet bekend 

gemaakt. Voor een tweetal specifieke uitkeringen is zelfs helemaal onbekend aan welke 

partijen het bedrag wordt uitgekeerd. Het is dan ook niet te achterhalen welke deel van het 

totaalbedrag beschikbaar is voor gemeenten.  

Slechts voor vijf (van de 20) specifieke uitkeringen is er een gedetailleerde verdeling over de 

gemeenten bekend. Het totaalbedrag van deze vijf uitkeringen omvat zo’n 95 procent van 

het totaalbedrag aan specifieke uitkeringen dat wordt uitgekeerd.  

4.2 Verstrekkende ministeries 

Figuur 8 laat per ministerie zien hoeveel specifieke uitkeringen er in 2015 verstrekt zijn aan 

gemeenten en/of WGR-gebieden. De meeste uitkeringen worden verstrekt door het 

ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (beide 4, 

goed voor 20 procent van het totaal). In figuur 9 is te zien dat het grootste bedrag aan 

specifieke uitkeringen in 2015 wordt verstrekt door het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW): zo’n 89 procent van het totaal. Dit wordt veroorzaakt door de forse 

omvang van de gebundelde uitkering WWB, IOAW, IOAZ3 en levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen. De omvang van deze uitkering is in 2015 €5,8 miljard. 

                                                            

3
 Deze afkortingen staan voor Wet werk en bijstand (WWB), wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen (IOAZ). 
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Figuur 8: Aantal specifieke uitkeringen per ministerie in 2015 als percentage van het totaal 
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Figuur 9: Aandeel ministeries in totaalbedrag specifieke uitkeringen 2015 
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Figuur 10: Relatieve omvang specifieke uitkeringen  
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gemeente ontvangen. In het jaar 2012 zijn dit geen specifieke uitkeringen meer. Met ingang 

van 2015 verdwijnen ook de specifieke uitkeringen voor de WSW en het participatiebudget. 

Zoals figuur 12 laat zien worden de meeste specifieke uitkeringen slechts aan een kleine 

groep gemeenten verstrekt. 

Figuur 11: Frequentieverdeling aantal specifieke uitkeringen per gemeente (2014) 

 

Figuur 12: Aantal ontvangende gemeenten per specifieke uitkering 2014 op basis van 

verantwoordingsinformatie gemeenten 
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Verdeling 

De verdeling over individuele gemeenten is van veel specifieke uitkeringen niet goed te 

traceren. In het jaar 2015 was van vijf van de twintig specifieke uitkeringen de verdeling 

bekend. Deze vijf uitkeringen zijn samen goed voor ruim 95 procent van het totaalbedrag 

aan specifieke uitkeringen. Waar in deze Atlas gesproken wordt over de verdeling van een 

specifieke uitkering over individuele gemeenten wordt gesproken over deze vijf uitkeringen. 

Het gaat om de volgende uitkeringen: de gebundelde uitkering, 

onderwijsachterstandenbeleid, het educatiebudget, seksualiteitscoördinatie- en 

hulpverlening en de ministeriële regeling heroïnebehandeling. 

Kaart 8 (pagina 36) laat zien dat de ontvangsten per inwoner uit specifieke uitkeringen 

vooral voor grote gemeenten boven het gemiddelde liggen. Ook de gemeenten die in de 

periferie liggen (Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen) kennen bovengemiddeld hoge 

ontvangsten uit de specifieke uitkeringen. Deze gemeenten hebben relatief veel 

bijstandsgerechtigde inwoners. Zij ontvangen dus een relatief hoog bedrag voor de 

gebundelde uitkering. 

Tabel B6 in de bijlage bevat een compleet overzicht van alle gemeenten en de afwijking ten 

opzichte van het landelijke gemiddelde per inwoner aan ontvangsten uit de specifieke 

uitkeringen. De tabel laat zien dat de grootste positieve afwijking van de specifieke 

uitkeringen ten opzichte van het landelijk gemiddelde te vinden is in Rotterdam. Per inwoner 

ontvangt Rotterdam €950 aan specifieke uitkeringen. Dat is 169 procent meer dan het 

landelijk gemiddelde dat €353 bedraagt. Daarna volgen Groningen en Amsterdam met een 

uitkering die respectievelijk 136 en 120 procent hoger ligt dan het landelijk gemiddelde per 

inwoner. Ameland kent de grootste negatieve afwijking van het gemiddelde. Zij ontvangt 87 

procent minder dan het landelijk gemiddelde per inwoner. Ameland wordt gevolgd door 

Vlieland (-83 procent) en Sint-Anthonis (-82 procent). 
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5 Totaal uitkeringsbedrag 

5.1 Inleiding 

In 2015 ontvangen gemeenten in totaal 61 verschillende uitkeringen van het rijk, met een 

totaalbedrag van €32,9 miljard. Het verdeelsysteem achter elke uitkering is verschillend. 

Daarnaast wordt niet elke uitkering door elke gemeente ontvangen. In dit hoofdstuk wordt 

het totaal aantal uitkeringen en het totaalbedrag aan uitkeringen dat gemeenten ontvangen 

geanalyseerd.  

5.2 Totaal aantal uitkeringen 

Zoals figuur 13 laat zien is het totaal aantal uitkeringen in de periode 2010-2013 sterk 

afgenomen. Sinds 2013 is het aantal uitkeringen vrij stabiel rond de 60. Ook het aantal 

uitkeringen voor de gemeente met de meeste uitkeringen is sterk afgenomen. In 2010 

ontving Rotterdam de meeste uitkeringen, namelijk 82. In 2014 is dit aantal teruggelopen 

naar 45, opnieuw voor Rotterdam. Het gemiddeld aantal uitkeringen dat een gemeente 

ontvangt is bijna gehalveerd, van 32 in 2010 naar 18 in 2014. Voor 2015 zijn deze laatste 

twee cijfers nog niet bekend, omdat gedetailleerde gegevens per gemeente voor de 

specifieke uitkeringen nog ontbreken (zie paragraaf 4.3). 

 

Figuur 13: Aantal uitkeringen in de periode 2010-2015 
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Figuur 14: Relatie gemeenteomvang en het aantal ontvangen uitkeringen (2014) 
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Figuur 15: Aantal uitkeringen dat respectievelijk door één of door alle gemeenten wordt ontvangen als 

percentage van het totaal aantal uitkeringen (2015) 
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Figuur 16: Relatie gemeenteomvang en het totaal ontvangen uitkeringsbedrag per inwoner (2015) 
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Kaart 9: Aantal verschillende rijksuitkeringen (2014)
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5.6 Verband tussen uitkeringen onderling 

Algemene uitkering en alle andere uitkeringen 

Figuur 17 laat voor 2015 en voor 2014 zien wat het verband is tussen de hoogte van de 

algemene uitkering en de hoogte van alle andere uitkeringen. De figuur laat zien dat de 

verdeling van de algemene uitkering grotendeels gelijk opgaat met de verdeling van de rest 

van de uitkeringen aan gemeenten. In 2015 ontvangt een doorsnee gemeente voor elke euro 

aan algemene uitkering zo’n €1,21 aan andere uitkeringen. In 2014 was dit zo’n €0,94. Dit 

verschil wordt veroorzaakt doordat de algemene uitkering relatief in omvang is afgenomen 

door de introductie in 2015 van de integratie-uitkering sociaal domein. Dat de hoogte van de 

algemene uitkering voorspellend werkt voor de hoogte van de andere uitkeringen blijkt ook 

uit de hoge R-kwadraat van de regressielijnen in figuur 17. De R-kwadraat is een maatstaf 

voor de sterkte van het verband en bedraagt 0,96 voor 2015 (0,97 voor 2014). Dat betekent 

dat aan de hand van de verdeling van de algemene uitkering 96 procent van de verdeling 

van de andere uitkeringen kan worden verklaard. 

De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt verdeeld op basis van een 

“behoeftigheidsindex” (zie Allers, 2010). De uitkering is hoger naarmate gemeenten in 

sterkere mate worden getroffen door kostenverhogende omstandigheden, en naarmate zij 

een geringere belastingcapaciteit hebben. Het gaat hierbij om omstandigheden die de 

kosten verhogen van de voorzieningen die gemeenten uit de algemene middelen bekostigen. 

Voor die voorzieningen is de algemene uitkering immers bedoeld. Maar uit figuur 17 blijkt dat 

de “behoeftigheidsindex” die de verdeling van de algemene uitkering bepaalt een zeer 

goede voorspeller is van het totaal van door rijk aan gemeenten verstrekte uitkeringen. 

Kennelijk spoort de behoeftigheid op andere terreinen vrij goed met die op het gebied van 

de algemene uitkering. 

Algemene uitkering en integratie-uitkering sociaal domein 

Figuur 18 toont het verband tussen de hoogte van de algemene uitkering en de integratie-

uitkering sociaal domein in 2015. Grofweg geldt dat de omvang van de uitkering sociaal 

domein ongeveer half zo groot is als de algemene uitkering. Ook hier is sprake van een sterk 

verband. De R-kwadraat van 0,89 geeft aan dat grofweg zo’n 89 procent van de variatie in 

de verdeling van de integratie-uitkering sociaal domein verklaard kan worden door de 

variatie in de verdeling van de algemene uitkering. 
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Figuur 17a en b: Uitkeringen naast de algemene uitkering, per gemeente uitgezet tegen de algemene 

uitkering, voor de jaren 2015 (boven) en 2014 (onder) 
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Figuur 18: Integratie-uitkering sociaal domein, per gemeente uitgezet tegen de algemene uitkering, 2015 
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Bijlagen 

Tabel B1: Aandeel van de algemene uitkering in het totaal van rijksuitkeringen aan gemeenten (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel B2: Aandeel van de decentralisatie-uitkeringen en integratie-uitkeringen in het totaal van 

rijksuitkeringen aan gemeenten (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tien gemeenten met laagste aandeel 

1 Muiden 24% 

2 Assen 27% 

3 Vlissingen 29% 

4 Heerlen 30% 

5 Leeuwarden 31% 

6 Venlo 33% 

7 Stadskanaal 33% 

8 Kerkrade 33% 

9 Doetinchem 33% 

10 Pekela 33% 

Tien gemeenten met hoogste aandeel 

1 Schiermonnikoog 82% 

2 Vlieland 79% 

3 Rozendaal 76% 

4 Ameland 72% 

5 Terschelling 68% 

6 Oostzaan 64% 

7 Midden-Delfland 62% 

8 Zeevang 62% 

9 Waterland 62% 

10 Lingewaal 61% 

Tien gemeenten met laagste aandeel 

1 Muiden 10% 

2 Schiermonnikoog 12% 

3 Vlieland 16% 

4 Rozendaal 19% 

5 Ameland 22% 

6 Terschelling 26% 

7 Lansingerland 26% 

8 Amsterdam 27% 

9 Brielle 27% 

10 Diemen 27% 

Tien gemeenten met hoogste aandeel 

1 Assen 59% 

2 Doetinchem 56% 

3 Vlissingen 54% 

4 Zwolle 52% 

5 Vlagtwedde 51% 

6 Venlo 51% 

7 Oss 50% 

8 Rucphen 50% 

9 Stadskanaal 50% 

10 Apeldoorn 49% 
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Tabel B3: Aandeel van de integratie-uitkering sociaal domein in het totaal van rijksuitkeringen aan 

gemeenten (2015) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel B4: Aandeel van de overige uitkeringen in het totaal van rijksuitkeringen aan gemeenten (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tien gemeenten met laagste aandeel 

1 Schiermonnikoog 6% 

2 Muiden 7% 

3 Vlieland 11% 

4 Ameland 15% 

5 Rozendaal 16% 

6 Terschelling 20% 

7 Amsterdam 20% 

8 Brielle 21% 

9 Rotterdam 22% 

10 Lansingerland 22% 

Tien gemeenten met hoogste aandeel 

1 Doetinchem 48% 

2 Assen 43% 

3 Vlissingen 43% 

4 Rucphen 43% 

5 Vlagtwedde 43% 

6 Zwolle 43% 

7 Oost Gelre 43% 

8 Boxtel 43% 

9 Pekela 43% 

10 Oss 43% 

Tien gemeenten met laagste aandeel 

1 Oostzaan -2% 

2 Diemen -2% 

3 Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude 

-1% 

4 Aalsmeer -1% 

5 Amstelveen -1% 

6 Zeevang -1% 

7 Heiloo -1% 

8 Bussum -1% 

9 Oudewater -1% 

10 Uitgeest -1% 

Tien gemeenten met hoogste aandeel 

1 Muiden 58% 

2 Lelystad 9% 

3 Oirschot 6% 

4 Ameland 4% 

5 Rozendaal 3% 

6 Vught 3% 

7 Renkum 2% 

8 Harderwijk 2% 

9 Terschelling 2% 

10 Den Helder 2% 



 

COELO                   

Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2015 

 

49

 

Tabel B5: Aandeel van de specifieke uitkeringen in het totaal van rijksuitkeringen aan gemeenten (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tien gemeenten met laagste aandeel 

1 Rozendaal 2% 

2 Vlieland 3% 

3 Ameland 3% 

4 Terschelling 4% 

5 Sint-Anthonis 5% 

6 Schiermonnikoog 5% 

7 Landerd 5% 

8 Korendijk 6% 

9 Giessenlanden 6% 

10 Kapelle 6% 

   

Tien gemeenten met hoogste aandeel 

1 Rotterdam 29% 

2 Groningen 28% 

3 Schiedam 26% 

4 ’s-Gravenhage 25% 

5 Amsterdam 25% 

6 Capelle aan den IJssel 24% 

7 Hoogezand-Sappemeer 23% 

8 Rijswijk 23% 

9 Vaals 23% 

10 Delft      23% 
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Tabel B6: Totaalbedragen per categorie uitkeringen per gemeente, als procentuele afwijking van het 

landelijk gemiddelde per inwoner (2015) 

 

Gemeentenaam Totaal uitkeringen Algemene uitkering

Decentralisatie- en 
integratie-uitkeringen (excl. 
integratie-uitkering Sociaal 
Domein)

Overige uitkeringen Specifieke uitkeringen

Aa en Hunze -21 -12 -21 -37 -52

Aalburg -41 -26 -45 -55 -75

Aalsmeer -48 -31 -48 -364 -70

Aalten -20 -16 -26 -46 -53

Achtkarspelen -2 -9 -3 115 3

Alblasserdam -28 -19 -30 -223 -45

Albrandswaard -43 -29 -57 -84 -55

Alkmaar 3 -1 13 -97 -4

Almelo 37 9 34 71 52

Almere 12 -1 16 -53 31

Alphen aan den Rijn -24 -14 -42 -24 -44

Alphen-Chaam -42 -26 -43 -241 -78

Ameland -13 42 -15 1139 -87

Amersfoort 2 -6 -3 94 -17

Amstelveen -34 -16 -42 -414 -41

Amsterdam 60 77 45 -69 120

Apeldoorn 8 -9 15 210 -21

Appingedam 31 14 21 296 22

Arnhem 47 14 53 303 77

Assen 59 -1 277 215 12

Asten -31 -22 -35 -110 -55

Baarle-Nassau -26 -4 -12 -157 -62

Baarn -33 -20 -25 -259 -51

Barendrecht -36 -17 -57 -153 -57

Barneveld -33 -24 -44 66 -63

Bedum -23 -15 -27 1 -53

Beek -21 -22 -17 -60 -36

Beemster -41 -22 -38 -214 -73

Beesel -16 -14 -31 -221 -28

Bellingwedde 13 8 4 -47 -11

Bergeijk -36 -28 -40 -225 -69

Bergen L -21 -15 -24 -89 -52

Bergen NH -43 -27 -31 -81 -66

Bergen op Zoom 9 -1 10 -64 -1

Berkelland -19 -16 -23 -12 -50

Bernheze -35 -30 -46 -86 -68

Best -34 -24 -39 -201 -49

Beuningen -29 -26 -36 -141 -44

Beverwijk -11 0 -31 -265 -5

Binnenmaas -44 -31 -38 -171 -67

Bladel -27 -24 -36 24 -72

Blaricum -49 -40 -47 65 -61

Bloemendaal -54 -40 -53 57 -72

Bodegraven-Reeuwijk -41 -23 -48 -287 -70
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(tabel B6 vervolg) 

 

Gemeentenaam Totaal uitkeringen Algemene uitkering

Decentralisatie- en 
integratie-uitkeringen (excl. 
integratie-uitkering Sociaal 
Domein)

Overige uitkeringen Specifieke uitkeringen

Boekel -35 -28 -48 -186 -70

Borger-Odoorn -8 -7 -18 60 -28

Borne -25 -22 -30 -90 -48

Borsele -35 -27 -26 -32 -64

Boxmeer -24 -20 -26 144 -62

Boxtel -12 -17 -32 -92 -49

Breda 4 -6 33 -58 -1

Brielle -39 -18 -41 -48 -57

Bronckhorst -31 -25 -23 -212 -71

Brummen -23 -21 -23 -189 -46

Brunssum 27 5 3 -184 36

Bunnik -48 -35 -46 23 -75

Bunschoten -48 -33 -57 -248 -70

Buren -42 -30 -48 -187 -71

Bussum -30 -11 -33 -404 -46

Capelle aan den IJssel 3 7 -31 -236 35

Castricum -44 -25 -40 3 -71

Coevorden -5 -4 -12 139 -9

Cranendonck -31 -25 1 23 -55

Cromstrijen -43 -28 -33 -110 -80

Cuijk -11 -16 -20 -161 -35

Culemborg -12 -1 -44 152 -16

Dalfsen -38 -29 -40 -219 -75

Dantumadiel 0 -7 0 -1 0

De Bilt -38 -26 -38 -184 -59

De Friese M eren -22 -12 -16 -13 -36

De M arne 10 19 -3 13 -14

De Ronde Venen -43 -24 -47 -308 -64

De Wolden -33 -20 -22 -17 -68

Delft 14 12 -10 -68 45

Delfzijl 25 13 14 94 48

Den Helder 19 1 23 766 21

Deurne -25 -20 -28 30 -55

Deventer 10 -2 12 23 9

Diemen -22 -5 -45 -661 -10

Dinkelland -36 -28 -33 42 -72

Doesburg 8 -1 -15 -33 13

Doetinchem 20 -9 43 18 -29

Dongen -34 -24 -33 -91 -56

Dongeradeel 13 7 1 63 3

Dordrecht 29 12 48 -100 37

Drechterland -42 -26 -48 -209 -75

Drimmelen -42 -29 -31 -270 -74

Dronten -20 -11 -33 -78 -37
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(tabel B6 vervolg) 

 

 

Gemeentenaam Totaal uitkeringen Algemene uitkering

Decentralisatie- en 
integratie-uitkeringen (excl. 
integratie-uitkering Sociaal 
Domein)

Overige uitkeringen Specifieke uitkeringen

Druten -25 -17 -26 108 -50

Duiven -27 -20 -41 -109 -41

Echt-Susteren -17 -16 -14 -70 -37

Edam-Volendam -43 -20 -51 -203 -68

Ede -13 -17 -10 3 -42

Eemnes -43 -30 -42 -270 -66

Eemsmond 21 6 9 260 7

Eersel -34 -27 -30 -86 -77

Eijsden-M argraten -34 -30 -36 -37 -65

Eindhoven 16 2 36 -140 33

Elburg -27 -24 -34 228 -62

Emmen 27 -2 56 109 26

Enkhuizen -12 3 -30 97 -29

Enschede 41 11 66 -53 73

Epe -24 -22 -24 -69 -47

Ermelo -13 -15 -15 498 -59

Etten-Leur -21 -18 -35 -146 -46

Ferwerderadiel -9 2 -24 -18 -24

Franekeradeel 5 3 2 60 -2

Geertruidenberg -27 -21 -30 -141 -47

Geldermalsen -38 -24 -46 -79 -65

Geldrop-M ierlo -23 -20 -30 -204 -32

Gemert-Bakel -26 -21 -34 -28 -52

Gennep -13 -16 -15 135 -44

Giessenlanden -45 -29 -46 -214 -81

Gilze en Rijen -31 -24 -29 -247 -41

Goeree-Overflakkee -29 -20 -28 22 -60

Goes -6 0 4 344 -29

Goirle -25 -21 -32 -182 -57

Gorinchem 1 8 -15 54 -5

Gouda 18 16 14 -88 -5

Grave -27 -21 -31 205 -56

Groesbeek -19 -18 -9 -113 -34

Groningen 54 25 61 167 136

Grootegast -13 -15 28 3 -52

Gulpen-Wittem -25 -16 -21 155 -64

Haaksbergen -28 -16 -29 -9 -52

Haaren -39 -34 -36 -59 -78

Haarlem 8 6 21 -99 0

Haarlemmerliede en Spaarnwoude -44 -23 -44 -424 -60

Haarlemmermeer -37 -28 -46 -31 -44

Halderberge -23 -23 -23 -80 -44

Hardenberg -18 -18 -32 32 -44

Harderwijk -17 -12 -31 631 -29
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(tabel B6 vervolg) 

 

 

Gemeentenaam Totaal uitkeringen Algemene uitkering

Decentralisatie- en 
integratie-uitkeringen (excl. 
integratie-uitkering Sociaal 
Domein)

Overige uitkeringen Specifieke uitkeringen

Hardinxveld-Giessendam -39 -25 -31 -80 -74

Haren -26 -9 -17 326 -54

Harlingen 13 11 12 56 29

Hattem -33 -25 -31 -188 -64

Heemskerk -18 -10 -28 -219 -25

Heemstede -43 -28 -35 -225 -69

Heerde -30 -23 -25 -168 -63

Heerenveen -1 -2 -9 14 -3

Heerhugowaard -22 -15 -45 -33 -45

Heerlen 78 21 93 155 116

Heeze-Leende -40 -25 -22 -85 -72

Heiloo -42 -29 -38 -368 -66

Hellendoorn -25 -20 -23 34 -55

Hellevoetsluis -20 -12 -40 -118 -16

Helmond 20 -3 20 -55 25

Hendrik-Ido-Ambacht -39 -24 -50 -187 -63

Hengelo O 3 -1 -10 -28 13

Het Bildt 2 2 13 302 -2

Heumen -33 -27 -37 -328 -51

Heusden -33 -25 -38 83 -53

Hillegom -32 -20 -22 -251 -60

Hilvarenbeek -41 -28 -37 -227 -76

Hilversum -5 -5 14 -63 -15

Hof van Twente -29 -22 -19 -32 -53

Hollands Kroon -34 -18 -38 -66 -54

Hoogeveen 8 -6 -4 97 -9

Hoogezand-Sappemeer 35 9 13 -18 74

Hoorn -1 1 -16 51 -9

Horst aan de M aas -34 -25 -39 105 -65

Houten -40 -25 -58 -57 -63

Huizen -27 -16 -33 -277 -38

Hulst -17 -10 -13 43 -54

IJsselstein -31 -14 -48 -186 -44

Kaag en Braassem -45 -28 -48 -302 -70

Kampen -15 -11 -31 9 -39

Kapelle -42 -22 -35 -55 -80

Katwijk -32 -23 -32 -208 -52

Kerkrade 45 9 13 256 67

Koggenland -43 -27 -45 -272 -74

Kollumerland en Nwkruisl 3 -2 -12 0 -5

Korendijk -40 -22 -38 -278 -80

Krimpen aan den IJssel -24 -15 -27 63 -45

Krimpenerwaard -33 -15 -39 -147 -55

Laarbeek -36 -30 -31 -241 -66
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(tabel B6 vervolg) 

 

 

 

Gemeentenaam Totaal uitkeringen Algemene uitkering

Decentralisatie- en 
integratie-uitkeringen (excl. 
integratie-uitkering Sociaal 
Domein)

Overige uitkeringen Specifieke uitkeringen

Landerd -35 -30 -40 -202 -80

Landgraaf 12 -4 5 -3 4

Landsmeer -43 -21 -46 -315 -66

Langedijk -41 -30 -51 -269 -66

Lansingerland -47 -26 -63 -79 -64

Laren -48 -35 -35 -68 -68

Leek -9 -9 -22 84 -25

Leerdam -19 -7 -23 -18 -29

Leeuwarden 67 20 155 105 99

Leeuwarderadeel -16 -13 -12 -1 -31

Leiden 19 12 63 251 19

Leiderdorp -27 -15 -32 -264 -45

Leidschendam-Voorburg -16 -5 -20 -150 -4

Lelystad 17 2 -33 4120 28

Leudal -27 -22 -33 -44 -65

Leusden -43 -32 -42 -183 -69

Lingewaal -44 -22 -45 -210 -70

Lingewaard -35 -27 -39 138 -57

Lisse -37 -24 -41 -251 -67

Littenseradiel -25 -5 -25 -71 -52

Lochem -31 -20 -26 -59 -59

Loon op Zand -31 -26 -29 -273 -56

Lopik -38 -21 -45 -164 -72

Loppersum 1 6 21 22 -21

Losser -17 -19 -16 -54 -41

M aasdriel -38 -28 -44 -209 -67

M aasgouw -29 -23 -3 -172 -56

M aassluis -5 -3 -22 -184 11

M aastricht 29 3 51 -109 51

M arum -21 -15 -42 -97 -41

M edemblik -35 -22 -39 -133 -58

M eerssen -26 -22 -24 14 -55

M enameradiel -25 -17 -22 -59 -46

M enterwolde 7 -5 -15 -75 3

M eppel -1 -4 -22 27 -11

M iddelburg 1 6 -17 31 2

M idden Drenthe -19 -13 -26 16 -48

M idden-Delfland -51 -31 -58 -297 -76

M ill en Sint Hubert -28 -24 -24 -117 -66

M oerdijk -33 -28 -22 -77 -54

M olenwaard -39 -25 -50 -197 -62

M ontferland -17 -19 -24 -163 -40

M ontfoort U -44 -30 -50 -100 -73

M ook en M iddelaar -37 -22 -34 -99 -56
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(tabel B6 vervolg) 

 

 

Gemeentenaam Totaal uitkeringen Algemene uitkering

Decentralisatie- en 
integratie-uitkeringen (excl. 
integratie-uitkering Sociaal 
Domein)

Overige uitkeringen Specifieke uitkeringen

M uiden 46 -20 -38 32498 -41

Naarden -45 -28 -41 -298 -65

Neder-Betuwe -32 -24 -37 27 -56

Nederweert -29 -23 -30 -106 -71

Neerijnen -38 -25 -48 -154 -66

Nieuwegein -20 -11 -39 -130 -21

Nieuwkoop -42 -27 -43 -206 -72

Nijkerk -38 -28 -40 -112 -65

Nijmegen 31 9 40 17 63

Nissewaard 3 -3 2 -131 13

Noord-Beveland -11 -1 -13 329 -52

Noordenveld -19 -16 -1 80 -36

Noordoostpolder -12 -6 -23 2 -25

Noordwijk -39 -28 -39 -67 -63

Noordwijkerhout -37 -24 -39 -194 -67

Nuenen c.a. -36 -27 -43 -71 -42

Nunspeet -29 -21 -26 -55 -62

Nuth -23 -23 -25 -80 -47

Oegstgeest -40 -25 -51 -71 -63

Oirschot -37 -30 -38 1402 -77

Oisterwijk -27 -22 -31 -280 -60

Oldambt 35 12 14 233 40

Oldebroek -31 -28 -33 128 -67

Oldenzaal -7 -10 -18 57 -28

Olst-Wijhe -29 -22 -24 21 -64

Ommen -16 -10 -32 97 -56

Onderbanken 1 -11 -17 -104 -19

Oost Gelre -16 -18 -32 10 -59

Oosterhout -17 -14 -27 -124 -23

Ooststellingwerf -3 -3 3 -46 -14

Oostzaan -45 -20 -45 -505 -71

Opmeer -40 -24 -40 -104 -72

Opsterland -15 -12 -14 -31 -28

Oss 1 -13 13 -70 -34

Oud-Beijerland -35 -22 -41 141 -61

Oude IJsselstreek -20 -14 -16 -100 -47

Ouder-Amstel -45 -28 -42 -288 -61

Oudewater -37 -15 -41 -373 -67

Overbetuwe -34 -26 -45 -97 -53

Papendrecht -27 -11 -40 -146 -44

Peel en M aas -33 -26 -39 -94 -64

Pekela 43 8 9 1 47

Pijnacker-Nootdorp -44 -27 -62 -226 -63

Purmerend -9 -5 -19 -122 -14
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(tabel B6 vervolg) 

 

 

Gemeentenaam Totaal uitkeringen Algemene uitkering

Decentralisatie- en 
integratie-uitkeringen (excl. 
integratie-uitkering Sociaal 
Domein)

Overige uitkeringen Specifieke uitkeringen

Putten -37 -27 -28 -253 -68

Raalte -29 -22 -27 1 -60

Reimerswaal -33 -17 -31 -18 -60

Renkum -15 -20 -20 708 -36

Renswoude -45 -28 -62 -165 -75

Reusel-De M ierden -32 -27 -41 -111 -76

Rheden -9 -10 -7 -39 -21

Rhenen -32 -23 -36 -46 -47

Ridderkerk -25 -12 -19 -118 -26

Rijnwaarden -18 -17 -30 -203 -33

Rijssen-Holten -29 -19 -33 17 -62

Rijswijk -6 1 -13 -211 21

Roerdalen -23 -21 -25 -87 -49

Roermond 15 2 -11 56 36

Roosendaal -1 -7 10 -94 -14

Rotterdam 70 66 66 114 169

Rozendaal -15 47 -60 893 -90

Rucphen -16 -26 -19 -170 -47

Schagen -30 -16 -32 120 -57

Scherpenzeel -45 -30 -45 -247 -76

Schiedam 18 22 -11 -303 72

Schiermonnikoog 43 165 34 333 -59

Schijndel -23 -22 -30 -187 -58

Schinnen -19 -22 -26 -166 -40

Schouwen-Duiveland -20 -7 -20 173 -53

's-Gravenhage 49 59 40 -16 106

's-Hertogenbosch 2 -7 13 -44 0

Simpelveld -12 -19 -5 4 -49

Sint-Anthonis -34 -18 -25 48 -82

Sint-M ichielsgestel -36 -30 -39 -101 -72

Sint-Oedenrode -41 -32 -44 -134 -75

Sittard-Geleen 8 -3 -8 26 20

Sliedrecht -22 -13 -22 -32 -37

Slochteren -26 -14 -34 -130 -46

Sluis -19 -3 -8 105 -48

Smallingerland 12 3 -11 98 23

Soest -29 -21 -36 -59 -46

Someren -32 -24 -34 -121 -54

Son en Breugel -41 -34 -37 -131 -54

Stadskanaal 39 4 41 83 31

Staphorst -38 -24 -51 -140 -73

Stede Broec -26 -15 -41 19 -63

Steenbergen -26 -18 -29 125 -53

Steenwijkerland -7 -7 -13 166 -27
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(tabel B6 vervolg) 

 

Gemeentenaam Totaal uitkeringen Algemene uitkering

Decentralisatie- en 
integratie-uitkeringen (excl. 
integratie-uitkering Sociaal 
Domein)

Overige uitkeringen Specifieke uitkeringen

Stein -18 -19 -15 75 -45

Stichtse Vecht -37 -22 -48 -128 -56

Strijen -33 -17 -30 -220 -69

Sudwest Fryslan -3 0 -15 61 -8

Ten Boer -27 -11 -34 -53 -59

Terneuzen -8 -9 -9 61 -24

Terschelling -12 37 -27 556 -81

Texel -11 14 -8 525 -69

Teylingen -39 -29 -53 -166 -67

Tholen -28 -16 -24 -108 -58

Tiel 2 1 -24 -46 10

Tilburg 19 4 38 -153 30

Tubbergen -41 -28 -35 -13 -74

Twenterand -15 -22 -28 -48 -43

Tynaarlo -33 -25 -27 -38 -56

Tytsjerksteradiel -17 -13 -12 56 -32

Uden -16 -15 -32 7 -42

Uitgeest -47 -27 -59 -325 -69

Uithoorn -33 -16 -42 -142 -55

Urk -37 -26 -62 -65 -76

Utrecht 18 24 36 100 20

Utrechtse Heuvelrug -32 -26 -32 11 -60

Vaals 5 2 -3 -160 34

Valkenburg aan de Geul -12 -10 -5 122 -23

Valkenswaard -24 -15 -12 -99 -38

Veendam 28 5 -2 25 25

Veenendaal -14 -9 -37 -132 -22

Veere -40 -25 -35 51 -70

Veghel -26 -21 -43 -73 -57

Veldhoven -26 -25 51 -186 -56

Velsen -20 -13 -31 -193 -27

Venlo 33 -1 93 66 20

Venray -13 -15 -30 92 -30

Vianen -35 -21 -36 -265 -48

Vlaardingen 21 11 24 -54 46

Vlagtwedde 11 0 29 193 -46

Vlieland 24 124 7 732 -83

Vlissingen 66 11 164 5 50

Voerendaal -24 -23 -26 -186 -49

Voorschoten -39 -26 -51 -292 -52

Voorst -32 -25 -22 -142 -62

Vught -27 -24 -36 666 -61

Waalre -43 -33 -41 -293 -63

Waalwijk -21 -15 -23 -86 -34
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(tabel B6 vervolg) 

 

Gemeentenaam Totaal uitkeringen Algemene uitkering

Decentralisatie- en 
integratie-uitkeringen (excl. 
integratie-uitkering Sociaal 
Domein)

Overige uitkeringen Specifieke uitkeringen

Waddinxveen -30 -17 -37 -298 -56

Wageningen -23 -11 -51 -414 -26

Wassenaar -43 -32 -51 94 -52

Waterland -45 -22 -43 -287 -72

Weert -12 -9 -22 40 -29

Weesp -21 -7 -31 -212 -23

Werkendam -40 -26 -36 -105 -68

West M aas en Waal -36 -23 -34 -123 -59

Westerveld -15 -8 -16 -86 -46

Westervoort -10 -14 -38 -216 -3

Westland -39 -28 -44 -192 -55

Weststellingwerf -4 -3 2 17 -19

Westvoorne -40 -25 -35 -38 -74

Wierden -39 -27 -38 -156 -64

Wijchen -24 -18 -32 -84 -40

Wijdemeren -46 -32 -34 -177 -66

Wijk bij Duurstede -34 -25 -52 -170 -62

Winsum -13 -6 -31 84 -32

Winterswijk -3 -6 -11 -56 -21

Woensdrecht -30 -24 -32 208 -52

Woerden -31 -15 -47 -134 -59

Wormerland -33 -16 -38 -331 -44

Woudenberg -42 -30 -41 -142 -79

Woudrichem -39 -27 -38 -115 -75

Zaanstad -1 3 4 -152 17

Zaltbommel -32 -20 -32 -46 -56

Zandvoort -20 -9 -13 -408 -7

Zederik -45 -27 -37 -114 -80

Zeevang -36 -10 -46 -402 -68

Zeewolde -34 -18 -53 -20 -54

Zeist -14 -12 -29 301 -28

Zevenaar -17 -13 -24 -99 -29

Zoetermeer -7 -3 -35 107 14

Zoeterwoude -39 -29 -31 -153 -71

Zuidhorn -28 -19 -43 3 -57

Zuidplas -37 -23 -51 -196 -49

Zundert -35 -28 -25 -156 -70

Zutphen 10 2 -30 23 4

Zwartewaterland -32 -24 -38 -119 -61

Zwijndrecht -11 -3 -24 -67 -7

Zwolle 26 -4 61 33 1
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Tabel B7: Integratie-uitkering sociaal domein per gemeente, totaalbedrag en bedragen uitgesplitst per 

onderdeel, als procentuele afwijking van het landelijk gemiddelde per inwoner (2015) 

Gemeentenaam WM O Jeugdwet Participatiewet Totaal

Aa en Hunze -32% -6% -6% -15%

Aalburg -50% -29% -47% -41%

Aalsmeer -61% -38% -77% -57%

Aalten -30% -36% 73% -3%

Achtkarspelen -20% -2% 44% 4%

Alblasserdam -33% -16% -42% -29%

Albrandswaard -66% -28% -66% -52%

Alkmaar 47% -2% -13% 12%

Almelo 94% 46% 68% 69%

Almere 32% 44% -35% 18%

Alphen aan den Rijn -54% 9% -21% -21%

Alphen-Chaam -42% -41% -44% -42%

Ameland -67% -72% -25% -57%

Amersfoort 52% 17% -5% 23%

Amstelveen -56% -30% -74% -52%

Amsterdam 1% 6% 9% 5%

Apeldoorn 106% 18% 13% 47%

Appingedam -12% 33% 183% 60%

Arnhem 142% 11% 73% 74%

Assen 228% 59% 78% 123%

Asten -42% -26% -10% -27%

Baarle-Nassau -8% -65% -44% -39%

Baarn -42% -28% -60% -42%

Barendrecht -64% -8% -71% -45%

Barneveld -39% 10% -62% -27%

Bedum -38% -4% -4% -16%

Beek -14% -13% -3% -11%

Beemster -54% -26% -69% -48%

Beesel -7% -18% 8% -7%

Bellingwedde -5% 13% 122% 38%

Bergeijk -48% -32% 8% -26%

Bergen L -39% -27% 41% -12%

Bergen NH -54% -52% -62% -55%

Bergen op Zoom 40% 12% 34% 28%

Berkelland -31% 6% 20% -3%

Bernheze -51% -17% 13% -21%

Best -53% -33% -20% -37%

Beuningen -49% -3% -11% -21%
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Gemeentenaam WM O Jeugdwet Participatiewet Totaal

Beverwijk -47% -15% -9% -25%

Binnenmaas -48% -31% -69% -48%

Bladel -46% -28% 77% -4%

Blaricum -49% -50% -76% -57%

Bloemendaal -60% -60% -77% -65%

Bodegraven-Reeuwijk -64% -15% -59% -45%

Boekel -40% -18% -2% -21%

Borger-Odoorn -43% 2% 57% 2%

Borne -12% -22% 0% -12%

Borsele -49% 0% -49% -31%

Boxmeer -46% -2% 23% -10%

Boxtel -30% 22% 86% 22%

Breda 40% -3% 8% 15%

Brielle -72% -40% -70% -59%

Bronckhorst -18% -16% -16% -17%

Brummen -16% 3% -23% -11%

Brunssum 9% 20% 179% 61%

Bunnik -53% -31% -79% -52%

Bunschoten -52% -45% -62% -52%

Buren -56% -25% -38% -39%

Bussum -37% -40% -59% -44%

Capelle aan den IJssel -53% 16% -1% -13%

Castricum -57% -46% -75% -58%

Coevorden -16% 0% 7% -4%

Cranendonck -38% -36% -19% -32%

Cromstrijen -60% -17% -65% -46%

Cuijk -35% 17% 71% 14%

Culemborg -42% -15% -2% -21%

Dalfsen -47% -9% -23% -26%

Dantumadiel -8% -24% 77% 10%

De Bilt -52% -13% -72% -43%

De Friese M eren -36% -20% -37% -30%

De M arne -21% 38% 27% 15%

De Ronde Venen -57% -39% -71% -54%

De Wolden -35% -38% -26% -34%

Delft 24% -10% 1% 5%

Delfzijl -27% 52% 71% 30%

Den Helder 35% 58% 7% 35%
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(tabel B7 vervolg) 

Gemeentenaam WM O Jeugdwet Participatiewet Totaal

Deurne -47% 5% 2% -14%

Deventer 35% 13% 44% 29%

Diemen -55% -35% -38% -43%

Dinkelland -29% -31% -24% -29%

Doesburg -10% 35% 49% 24%

Doetinchem 202% 27% 21% 86%

Dongen -44% -23% -47% -37%

Dongeradeel -13% 6% 112% 30%

Dordrecht 79% 23% 39% 47%

Drechterland -56% -23% -53% -43%

Drimmelen -44% -36% -46% -42%

Dronten -50% 37% -54% -19%

Druten -44% -21% -3% -23%

Duiven -51% 10% -37% -24%

Echt-Susteren -18% -12% 17% -6%

Edam-Volendam -60% -57% -52% -56%

Ede 37% 11% -31% 8%

Eemnes -56% -18% -68% -46%

Eemsmond 17% 31% 116% 50%

Eersel -44% -25% 18% -19%

Eijsden-M argraten -33% 5% -37% -20%

Eindhoven 48% -3% 21% 22%

Elburg -29% -4% 1% -11%

Emmen 75% 26% 96% 63%

Enkhuizen -35% 3% -26% -19%

Enschede 83% 30% 75% 61%

Epe -24% -21% 9% -13%

Ermelo -34% 67% -5% 12%

Etten-Leur -33% 4% 6% -8%

Ferwerderadiel -36% -2% 7% -11%

Franekeradeel 3% 3% 36% 12%

Geertruidenberg -40% -5% -28% -24%

Geldermalsen -52% -31% -39% -40%

Geldrop-M ierlo -43% -10% -8% -21%

Gemert-Bakel -44% -13% 14% -16%

Gennep -33% -22% 103% 9%

Giessenlanden -37% -37% -70% -46%

Gilze en Rijen -41% -16% -41% -32%
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Gemeentenaam WM O Jeugdwet Participatiewet Totaal

Goeree-Overflakkee -39% -15% -23% -26%

Goes -27% -12% 25% -7%

Goirle -42% 19% -4% -9%

Gorinchem -40% 8% 33% -1%

Gouda 49% 41% 16% 37%

Grave -44% -25% 14% -21%

Groesbeek -30% -14% 5% -14%

Groningen 93% 4% 39% 45%

Grootegast -25% 6% 29% 2%

Gulpen-Wittem -29% -39% 20% -19%

Haaksbergen -47% -24% -17% -30%

Haaren -55% -8% -9% -25%

Haarlem 66% -13% -18% 13%

Haarlemmerliede Spaarnwoude -65% -40% -79% -60%

Haarlemmermeer -57% -14% -62% -43%

Halderberge -29% -24% 28% -11%

Hardenberg -27% 11% 16% -1%

Harderwijk -35% -2% -18% -18%

Hardinxveld-Giessendam -45% -18% -56% -38%

Haren -40% -23% -56% -38%

Harlingen -19% 20% 24% 8%

Hattem -39% -7% -35% -26%

Heemskerk -52% 1% -19% -23%

Heemstede -45% -48% -54% -49%

Heerde -20% -26% -11% -20%

Heerenveen -14% -4% 41% 5%

Heerhugowaard -45% 40% -43% -13%

Heerlen 187% 43% 185% 133%

Heeze-Leende -53% -36% -48% -45%

Heiloo -50% -31% -58% -45%

Hellendoorn -25% -8% -19% -17%

Hellevoetsluis -57% 10% -48% -30%

Helmond 49% 38% 70% 51%

Hendrik-Ido-Ambacht -57% -6% -73% -43%

Hengelo O -17% 14% 26% 6%

Het B ildt -39% 30% 4% -1%

Heumen -42% -13% -33% -29%

Heusden -53% -19% -24% -32%
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Gemeentenaam WM O Jeugdwet Participatiewet Totaal

Hillegom -38% -22% -42% -33%

Hilvarenbeek -54% -34% -22% -38%

Hilversum 37% -22% -28% -3%

Hof van Twente -23% -25% -39% -28%

Hollands Kroon -54% -29% -49% -43%

Hoogeveen -1% 30% 99% 39%

Hoogezand-Sappemeer 11% 69% 85% 53%

Hoorn 30% 8% -32% 4%

Horst aan de M aas -52% -16% -19% -29%

Houten -63% -2% -70% -42%

Huizen -30% -24% -52% -34%

Hulst -25% -9% 11% -9%

IJsselstein -57% -22% -45% -41%

Kaag en Braassem -61% -36% -63% -53%

Kampen -26% 26% -13% -3%

Kapelle -42% -44% -65% -49%

Katwijk -50% -10% -32% -30%

Kerkrade 8% 39% 252% 89%

Koggenland -52% -17% -68% -44%

Kollumerland en Nwkruisl 13% -11% 62% 18%

Korendijk -57% -8% -66% -41%

Krimpen aan den IJssel -55% 13% -31% -23%

Krimpenerwaard -63% -13% -55% -42%

Laarbeek -45% -16% -13% -25%

Landerd -47% 7% 1% -14%

Landgraaf -7% 14% 137% 42%

Landsmeer -65% -34% -82% -58%

Langedijk -45% -13% -63% -38%

Lansingerland -74% -36% -85% -63%

Laren -45% -60% -77% -59%

Leek -34% 16% 25% 1%

Leerdam -35% -29% -20% -29%

Leeuwarden 197% 46% 36% 96%

Leeuwarderadeel -25% 14% -30% -12%

Leiden 58% -11% 9% 18%

Leiderdorp -45% -9% -35% -29%

Leidschendam-Voorburg -47% -18% -51% -38%

Lelystad -40% 69% -8% 9%



 

COELO                   

Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2015 

 

64

(tabel B7 vervolg) 

Gemeentenaam WM O Jeugdwet Participatiewet Totaal

Leudal -39% 24% -16% -9%

Leusden -47% -25% -61% -43%

Lingewaal -64% -48% -68% -59%

Lingewaard -50% -26% -22% -33%

Lisse -31% -30% -45% -35%

Littenseradiel -42% -31% -39% -37%

Lochem -36% -15% -38% -29%

Loon op Zand -42% -13% -6% -21%

Lopik -49% -18% -62% -42%

Loppersum -11% 6% 13% 2%

Losser -29% 4% 26% -1%

M aasdriel -50% -19% -32% -34%

M aasgouw -30% -24% -20% -25%

M aassluis -39% -8% 15% -12%

M aastricht 90% 15% 47% 50%

M arum -45% 6% 8% -11%

M edemblik -48% -19% -59% -40%

M eerssen -31% 4% -24% -16%

M enameradiel -34% -12% -33% -25%

M enterwolde -28% 42% 93% 32%

M eppel -22% 8% 62% 13%

M iddelburg -24% 14% 7% -1%

M idden Drenthe -24% -8% 1% -11%

M idden-Delfland -66% -50% -74% -62%

M ill en Sint Hubert -49% -25% 55% -11%

M oerdijk -40% -14% -41% -31%

M olenwaard -57% -4% -73% -42%

M ontferland -11% 3% 10% 0%

M ontfoort U -53% -18% -73% -46%

M ook en M iddelaar -53% -52% -29% -46%

M uiden -69% -47% -85% -65%

Naarden -57% -41% -75% -56%

Neder-Betuwe -43% -5% -44% -29%

Nederweert -24% -14% 5% -12%

Neerijnen -53% -24% -38% -38%

Nieuwegein -46% 7% -46% -26%

Nieuwkoop -60% -17% -64% -45%

Nijkerk -44% -11% -59% -36%
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(tabel B7 vervolg) 

Gemeentenaam WM O Jeugdwet Participatiewet Totaal

Nijmegen 86% 6% 38% 43%

Nissewaard 27% 15% -25% 8%

Noord-Beveland -49% 68% -44% -4%

Noordenveld -31% -17% -6% -19%

Noordoostpolder -32% 10% -14% -11%

Noordwijk -43% -39% -43% -42%

Noordwijkerhout -44% -18% -50% -36%

Nuenen c.a. -55% -31% -42% -42%

Nunspeet -39% -8% -18% -22%

Nuth -9% -35% 27% -8%

Oegstgeest -58% -16% -66% -44%

Oirschot -56% -50% 10% -35%

Oisterwijk -44% 6% 0% -13%

Oldambt -12% 39% 201% 67%

Oldebroek -23% -3% -24% -16%

Oldenzaal -13% -4% 59% 11%

Olst-Wijhe -42% 3% -17% -19%

Ommen -35% 12% 31% 1%

Onderbanken 3% 14% 95% 33%

Oost Gelre -28% 23% 65% 17%

Oosterhout -37% 10% -18% -14%

Ooststellingwerf -17% 2% 26% 2%

Oostzaan -73% -39% -76% -61%

Opmeer -47% -16% -74% -43%

Opsterland -39% 10% -4% -11%

Oss 54% 9% 63% 40%

Oud-Beijerland -56% -12% -52% -38%

Oude IJsselstreek -30% -6% 1% -12%

Ouder-Amstel -68% -35% -80% -59%

Oudewater -38% -40% -63% -46%

Overbetuwe -55% -10% -32% -32%

Papendrecht -55% -16% -45% -38%

Peel en M aas -39% -29% 3% -24%

Pekela -11% 79% 256% 98%

Pijnacker-Nootdorp -69% -16% -74% -51%

Purmerend -7% 4% -32% -10%

Putten -42% -20% -42% -34%

Raalte -34% -18% -13% -22%
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Gemeentenaam WM O Jeugdwet Participatiewet Totaal

Reimerswaal -55% -12% -52% -38%

Renkum -32% 51% -29% -1%

Renswoude -55% -26% -58% -45%

Reusel-De M ierden -49% -27% 58% -10%

Rheden -19% -1% 19% -1%

Rhenen -43% -31% -32% -36%

Ridderkerk -53% -36% -43% -44%

Rijnwaarden -10% -12% 12% -4%

Rijssen-Holten -39% -6% -27% -24%

Rijswijk -32% -15% -35% -26%

Roerdalen -28% -12% 16% -10%

Roermond -15% 28% 77% 27%

Roosendaal -30% 29% 41% 12%

Rotterdam 33% 7% 17% 19%

Rozendaal -44% -51% -79% -56%

Rucphen -24% -22% 118% 17%

Schagen -46% -28% -29% -35%

Scherpenzeel -61% -3% -81% -45%

Schiedam -50% -5% 26% -12%

Schiermonnikoog -42% -96% -76% -72%

Schijndel -45% -18% 74% -1%

Schinnen 3% -3% -1% 0%

Schouwen-Duiveland -40% -24% 10% -20%

's-Gravenhage 17% -2% 0% 5%

's-Hertogenbosch 15% -4% 30% 12%

Simpelveld -12% 2% 74% 18%

Sint-Anthonis -45% -36% -14% -33%

Sint-M ichielsgestel -54% -18% 10% -23%

Sint-Oedenrode -54% -26% -10% -31%

Sittard-Geleen -1% 23% 47% 21%

Sliedrecht -50% -3% -23% -25%

Slochteren -52% -13% -23% -29%

Sluis -19% -37% -26% -28%

Smallingerland -20% 43% 50% 23%

Soest -41% -6% -38% -27%

Someren -48% -21% -19% -30%

Son en Breugel -54% -29% -50% -43%

Stadskanaal 0% 49% 261% 92%
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Gemeentenaam WM O Jeugdwet Participatiewet Totaal

Staphorst -31% -30% -48% -36%

Stede Broec -41% 11% -31% -19%

Steenbergen -44% -10% -17% -24%

Steenwijkerland -12% -3% 35% 4%

Stein -26% 0% 21% -3%

Stichtse Vecht -51% -27% -56% -44%

Strijen -35% -16% -49% -32%

Sudwest Fryslan -17% -5% 14% -4%

Ten Boer -63% 10% -33% -28%

Terneuzen -25% 6% 36% 4%

Terschelling -63% -11% -60% -43%

Texel -42% -30% 33% -16%

Teylingen -41% -11% -47% -31%

Tholen -50% -4% -32% -28%

Tiel -43% 13% 53% 5%

Tilburg 49% 14% 31% 31%

Tubbergen -29% -64% -25% -41%

Twenterand -3% -1% 57% 15%

Tynaarlo -46% -10% -44% -32%

Tytsjerksteradiel -27% -9% -5% -14%

Uden -43% 12% 43% 2%

Uitgeest -70% -42% -61% -57%

Uithoorn -53% -10% -63% -40%

Urk -32% 0% -41% -22%

Utrecht 54% -11% -43% 2%

Utrechtse Heuvelrug -31% 8% -66% -26%

Vaals -20% -30% 50% -4%

Valkenburg aan de Geul -5% -28% 8% -10%

Valkenswaard -33% -42% -14% -31%

Veendam -1% 53% 180% 70%

Veenendaal -33% 14% -11% -10%

Veere -50% -30% -56% -44%

Veghel -53% 1% 25% -11%

Veldhoven -46% 0% -38% -27%

Velsen -45% 5% -30% -22%

Venlo 184% 14% 23% 75%

Venray -45% -4% 72% 3%

Vianen -51% -22% -71% -46%
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Gemeentenaam WM O Jeugdwet Participatiewet Totaal

Vlaardingen 59% -1% 6% 22%

Vlagtwedde -4% -1% 196% 54%

Vlieland -58% -26% -98% -57%

Vlissingen 332% 10% 45% 131%

Voerendaal -19% -12% 6% -9%

Voorschoten -59% -20% -61% -45%

Voorst -34% -16% -34% -27%

Vught -38% -27% 28% -15%

Waalre -43% -42% -47% -44%

Waalwijk -42% -18% -3% -22%

Waddinxveen -53% -2% -36% -29%

Wageningen -46% -22% -20% -30%

Wassenaar -49% -49% -60% -52%

Waterland -65% -44% -73% -59%

Weert -36% -5% 39% -4%

Weesp -32% -23% -54% -35%

Werkendam -47% -34% -52% -43%

West M aas en Waal -53% -30% -38% -40%

Westerveld -23% -2% 15% -5%

Westervoort -47% 20% 31% 0%

Westland -62% -16% -50% -42%

Weststellingwerf -26% -4% 42% 2%

Westvoorne -65% 7% -78% -42%

Wierden -40% -50% -30% -41%

Wijchen -49% -4% -5% -20%

Wijdemeren -51% -48% -72% -56%

Wijk bij Duurstede -45% 14% -53% -26%

Winsum -36% 5% 2% -10%

Winterswijk -10% -17% 79% 13%

Woensdrecht -45% -10% -19% -25%

Woerden -52% -21% -22% -32%

Wormerland -61% -13% -73% -47%

Woudenberg -56% 2% -68% -38%

Woudrichem -40% -16% -45% -32%

Zaanstad -20% -1% -38% -18%

Zaltbommel -51% -34% -14% -34%

Zandvoort -47% -29% -54% -42%

Zederik -51% -44% -63% -52%
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Gemeentenaam WM O Jeugdwet Participatiewet Totaal

Zeevang -65% -19% -71% -50%

Zeewolde -66% 12% -81% -41%

Zeist -36% 46% -38% -6%

Zevenaar -32% -2% -12% -15%

Zoetermeer -50% 19% -37% -21%

Zoeterwoude -56% -4% -50% -35%

Zuidhorn -46% 7% -22% -20%

Zuidplas -68% -12% -56% -44%

Zundert -36% -11% -28% -25%

Zutphen -6% 41% 73% 34%

Zwartewaterland -32% 4% -56% -25%

Zwijndrecht -35% -7% -22% -21%

Zwolle 190% 27% -5% 74%
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Verantwoording 

Alle gegevens hebben betrekking op uitkeringen die het rijk rechtstreeks aan gemeenten en 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden heeft verstrekt. De gegevens hebben 

betrekking op de jaren 2010-2015. 

Gemeentefonds 

Voor het jaar 2015 is de samenstelling van het gemeentefonds gebaseerd op de bedragen uit 

de septembercirculaire 2015 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

2015a). De algemene uitkering is berekend op basis van de gegevens uit deze circulaire. De 

cijfers voor de jaren 2010-2014 komen ook uit circulaires van het gemeentefonds. Voor de 

jaren 2010-2012 is de omvang van het gemeentefonds definitief. Voor de jaren 2013-2015 

zijn de cijfers nog niet definitief en kunnen zij bij latere circulaires over het gemeentefonds 

gewijzigd worden. 

Volgens de septembercirculaire wordt er in 2015 alleen een bedrag voor de aanvullende 

uitkering (artikel 12) aan Lelystad uitgekeerd. In 2015 hebben Muiden, Vlissingen en Ten Boer 

de status van artikel 12-gemeente. Alleen voor Muiden is de aanvullende uitkering voor 2015 

al vastgesteld. Dit bedrag is meegenomen in de analyse van de overige uitkeringen en het 

totaal van uitkeringen. 

Specifieke uitkeringen 

Voor het overzicht van de specifieke uitkeringen in de jaren 2014 en 2015 is uitgegaan van 

de departementale begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties voor het betreffende jaar (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2013; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2014). 

Hierin staan de begrote landelijke totaalbedragen. Van een aantal uitkeringen is de verdeling 

over de gemeenten bekend. Voor het overzicht van de specifieke uitkeringen in de jaren 

2010-2013 is uitgegaan van het Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen. Met ingang van 

2014 wordt dit rapport in het jaar t+1 gepubliceerd met de totaalbedragen van jaar t. Daarom 

is met ingang van 2014 gekozen om de totaalbedragen uit de rijksbegroting van de 

betreffende jaren te halen. 

De gegevens met betrekking tot de gebundelde uitkering (WWB, IOAW, IOAZ, 

levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004) op gemeenteniveau zijn op 24 april 

opwaarts bijgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken (SZW). Deze cijfers zijn nog niet 

definitief en kunnen nog worden aangepast. Ook is nog geen rekening gehouden met een toe 

te passen correctie als gevolg van twee fouten in de ruwe gegevens. Door deze fouten 

kregen de gemeenten Haarlemmermeer en Coevorden te veel geld toebedeeld.  

De bedragen van de uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 zijn gebaseerd op een 

besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 augustus 2010 (Besluit 

specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015).  

De bedragen van de uitkering educatiebudget zijn gebaseerd op de Wijzigingswet Wet 

participatiebudget, enz. (invoeren specifieke uitkering educatie en vervallen verplichte 

besteding educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra) van 9 juli 2014. 
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De verdeling van het budget voor de regeling heroïnebehandeling zijn voor de jaren 2010-

2015 geregeld in een regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 

november 2006, nr. VGP/ADT 2728896, houdende een specifieke uitkering voor 

heroïnebehandeling.  

Het aantal gemeenten dat een bepaalde specifieke uitkering ontvangt is overgenomen uit de 

SiSa verantwoordingslijst 2014 (voorheen kruisjeslijst), zoals gepubliceerd door het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties begin 2015. Voor het jaar 2015 was 

deze informatie nog niet beschikbaar bij het verschijnen van deze Atlas. 
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