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Kennisnemen van
Uitkomsten decembercirculaire 2018 gemeentefonds.
Inleiding
Het is gebruikelijk dat we uw raad informeren over de hoofdlijnen van de circulaires gemeentefonds.
Met deze Raadsinformatiebrief geven wij daar uitvoering aan.
De decembercirculaire is verschenen op 7 december jl.
Informatie
Accressen
De ontwikkeling van de rijksuitgaven bepaalt voor het grootste deel de ontwikkeling van de
algemene uitkering. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben
wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toeof afname van het gemeentefonds - voorvloeiend uit de trap op trap af methode - wordt het accres
genoemd.
Een bijstelling van het accres in enig jaar, werkt structureel door naar de volgende jaren.
De decembercirculaire is geen bijstelmoment voor het accres en daarom is er in de circulaire ook
geen verwachting uitgesproken over het mogelijk achterblijven van de uitgaven van het rijk.
Uit andere berichtgevingen maken we voorzichtig op dat het er naar uit ziet dat het rijk in 2018
minder uitgeeft dan waarop de accresraming voor 2018 is gebaseerd. In de meicirculaire 2019 vindt
er een nacalculatie plaats over het jaar 2018. De verwachting is dat de algemene uitkering in mei
2019 door de nacalculatie naar beneden zal worden bijgesteld. Het gaat daarbij naar huidig inzicht
om een lagere algemene uitkering van bijna € 112.000,00.
Het is nu nog niet aan te geven in hoeverre de achterblijvende uitgaven van 2018 alsnog als extra
uitgaven door het rijk in 2019 tot uitdrukking komen, wat dan weer een positief effect zou hebben op
de ontwikkeling van de algemene uitkering. Ook is nu nog niet duidelijk of er nog andere
ontwikkelingen zijn die vertaald worden in de meicirculaire 2019.
Het eventueel financieel vermijden van het nadeel in 2019 kan door in 2018 bij het bestemmen van
het saldo 2018 een bedrag van € 112.000,00 te storten in een bestemmingsreserve algemene
uitkering. Bij de besluitvorming over de jaarrekening 2018 komen we hier op terug.
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Compensatie hogere vergoeding raadsleden
In november 2018 informeerde de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de
Tweede Kamer over de verhoging van de raadsvergoeding in gemeenten tot 24.000 inwoners. De
verhoging geldt met terugwerkende kracht vanaf 29 maart 2018. We ontvangen nu een compensatie
van € 59.237,00 over 2018 (gelijk aan de werkelijke extra uitgaven). In het financieel tussenbericht is
met de hogere uitgave en de compensatie door het rijk al rekening gehouden.
Vanaf 2019 en verder wordt de dekking voor deze verhoging gevonden binnen de huidige omvang
van de algemene uitkering. De uitwerking hiervan volgt in de meicirculaire 2019.
Incidentele bijstelling 2016 tot en met 2018
In deze jaren vindt een incidentele bijstelling plaats door de positieve ontwikkeling van de
uitkeringsfactor in die jaren.
Voor 2016 stijgt de uitkeringsfactor met 1 punt.
Voor 2017 stijgt de uitkeringsfactor met 2 punten .
Voor 2018 stijgt de uitkeringsfactor met 1 punt.
Daarnaast vinden er mutaties plaats in de maatstaven.
Samenvatting financieel
In onderstaande tabel zijn de mutaties aangegeven
Samenvatting decembercirculaire

2016

2017

2018

2019

17.779 27.483 118.257

174.930

-59.237
-7.692
-3.825

0
7.693
0
-38.365
-144.258

47.503

0

Mutaties algemene uitkering
Reguliere algemene uitkering (inkomsten )
Af te zonderen voor
Hogere raadsvergoeding
Armoede en Schulden
Budget informatie energiemaatregelen
Combinatiefuncties
Compensatieregeling/Voogdij/18+
Budgettair voordeel voor 2018
Totaal 2018

17.779 27.483

92.765

Vervolg
De effecten van 2016 tot en met 2018 verwerken we in de jaarcijfers 2018.
Communicatie
Niet van toepassing.
Bijlagen
De decembercirculaire staat op de site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
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