
 
College 
 

 
 
 

Raadsinformatie   
 
 

Aan  Raad 
Portefeuillehouder Wethouder van der Heijden 
Onderwerp  meicirculaire 
Datum 24-06-11 
Afschrift aan College, CMT 

 
 

 

 
 
Mei-circulaire  
 
Op 25 mei j.l. is de meicirculaire verschenen. Met deze circulaire informeert het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de actuele ontwikkelingen van de gemeentefondsuitkering over het 
lopende begrotingsjaar 2011, het nieuwe begrotingsjaar 2012 en het meerjarenperspectief voor de 
begrotingsjaren 2013 t/m 2016.  
 
Afgelopen maanden is de materie rond het gemeentefonds flink in ontwikkeling geweest. Na een lange periode 
van speculeren over de accressen vanaf 2012, werd duidelijkheid geschapen in de decembercirculaire 2010 
conform het regeerakkoord.  
Met als uitgangspunt herstel van de normeringmethodiek werden in die decembercirculaire accressen in 
absolute bedragen weergegeven tot en met 2015. In vier jaar tijd was dat € 599 miljoen cumulatief. In dit 
bedrag is een aantal tegenvallers al verwerkt: 
- vuiltje van € 400 miljoen uit de startnota; 
- de systeemwijziging van de post rente van € 350 miljoen; 
- de kortingen van 10% in de jaren 2012-2015 wegens "samen de trap af" 
Al met al cijfers die positiever waren dan werd verwacht. 
 
Bestuursakkoord 
 
Onderhandelaars van koepels waaronder de VNG hebben op 21 april 2011 een concept van een 
Bestuursakkoord getekend. De gemeenten hebben op het VNG congres de zogenaamde paragraaf 6.1 “Werken 
naar Vermogen” verworpen. Wat hiervan de gevolgen zijn is op dit moment niet in te schatten. Wij verwachten 
dat het Rijk op welke wijze dan ook haar plannen/bezuinigingen doorzet. De septembercirculaire 2011 kan er 
dan ook heel anders uit gaan zien. 
 



De toelichtingen die in deze raadsinformatie worden gegeven zijn gebaseerd op de berekeningen van het 
ministerie, inclusief een aantal consequenties van het bestuursakkoord. De uit deze circulaire voortvloeiende 
financiële gevolgen worden gesplitst in het uitkeringsjaar 2011, het komende begrotingsjaar 2012 en het 
meerjarenperspectief over de begrotingsjaren 2013 t/m 2016. 
 
Totaalbedragen algemene uitkering 
 
In de voorjaarsnota is de algemene uitkering berekend op basis van de decembercirculaire 2010 waarbij wij zijn 
uitgegaan van constante prijzen. Dit is gedaan omdat ook wij bij de prijzen en lonen geen rekening hebben 
gehouden met een indexatie. In de begroting 2012-2015 indexeren wij de prijzen en lonen echter wel. De 
meicirculaire 2011 wordt daarom berekend op basis van lopende prijzen. Om hierbij een juiste vergelijking te 
kunnen maken met de decembercirculaire (voorjaarsnota) is de uitkomst van de decembercirculaire hieronder 
herberekend in lopende prijzen. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexatie van prijzen en 
lonen. Deze nemen aan de uitgavenkant in de begroting ook toe. 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Decembercirculaire 2010 constant 18.478.871  18.033.519 17.771.049 17.770.555 17.417.065 
Decembercirculaire 2010 lopend 18.478.871 18.395.759 18.487.958 18.841.104 18.835.610 

Toename constant naar lopend  362.240 716.909 1.070.549 1.418.545 

Toename lasten prijzen en lonen  -305.000 -490.000 -675.000 -860.000 

"Netto" toename constant naar lopend  74.755 314.951 423.269 575.610 
      
      
Decembercirculaire 2010 lopend 18.478.871 18.395.759 18.487.958 18.841.104 18.835.610 
Meicirculaire 2011 lopend 18.290.665  18.436.639  18.616.802  18.865.927  18.549.176  
Mutatie t.o.v. dec.circ. lopend -188.206 40.880 128.844 24.823 -286.434 
Geoormerkte gelden -7.064 -84.665 -83.203 -83.784 -39.181 
"Netto" toename dec.circualire  74.755 314.951 423.269 575.610 
Ruimte in de algemene uitkering -195.270 30.970 360.592 364.308 249.995 

 
Het rijk hanteert voor de berekening van het accres de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product. 
Deze is voor 2012 2,25% aflopend naar 1,72% voor 2015. De gemeente hanteert voor de indexatie van de 
prijzen 1,5% en voor de lonen 2,5% in 2012 en 1% voor de jaren 2013 t/m 2015. Omdat deze percentages niet 
gelijk zijn aan elkaar ontstaat er een verschil (=netto toename decembercirculaire constante prijzen naar 
lopende prijzen). 
 
Het nadeel voor 2011 zal in de 2e Burap 2011 verwerkt worden en de raming voor 2012 wordt verwerkt in de 
concept begroting 2012 en de raming voor 2013 tot en met 2015 worden verwerkt in de meerjarenbegroting 
2012 - 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Mede door het overhevelen van taken van het Rijk naar gemeenten kan het gepresenteerde voordeel voor de jaren 2012 t/m 2015 

na publicatie van de september circulaire 2011 minder rooskleurig zijn of omslaan in een tekort. 
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