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Geachte leden van de raad,
Met deze raadsbrief willen wij u informeren over de ontwikkelingen van de algemene uitkering op
basis van de decembercirculaire 2018. De decembercirculaire heeft doorgaans een beperkte
strekking. De accres ramingen voor 2018 en volgende jaren worden in deze circulaire niet
gewijzigd. Het gaat primair om onderwerpen die voor het einde van het jaar geregeld dienen te
zijn met het oog op de jaarafsluiting door het Rijk en gemeenten.
Daarnaast bevat de circulaire een beperkt aantal wijzigingen ten aanzien van decentralisatie- en
integratie uitkeringen.
Ontwikkeling accres
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
ontwikkeling van de rijksuitgaven. 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 voeding van het gemeentefonds (positief of negatief) wordt het accres genoemd. Als de
rijksoverheid in enig jaar minder uitgeeft dan geraamd, wordt dat onderuitputting genoemd.
Op basis van de Najaarsnota van de rijksoverheid verwacht het rijk een verdere afname van de
uitgaven 2018. Door de koppeling van het accres met de rijksbegroting heeft dit nadelige
consequenties voor de hoogte van het accres. De decembercirculaire is geen bijstelmoment voor
het accres. Het definitieve accres over 2018 wordt door het rijk bij het jaarverslag 2018
vastgesteld en in 2019 verwerkt bij de meicirculaire 2019. Deze aankondiging betekent dat we bij
we de meicirculaire 2019 rekening moeten houden met een nadelige ontwikkeling van de algemene
uitkering als gevolg van de neerwaartse bijstelling van het accres.
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Onderstaand gaan we nader in op de bij de decembercirculaire doorgevoerde wijzigingen.

Financiële consequenties decembercirculaire

2018 2019 2020 2021 2022

(bedragen x € 1.000

Wel van invloed op begrotingsruimte
Actualisatie verdeelmaatstaven en verrekening
- voorgaande dienstjaren
Totaal van invloed

75
75

Niet van invloed begrotingsruimte
(voorlopig op stelpost opnemen )
- Wijziging decentralisatie- en integratie uitkeringen
Totaal niet van invloed

44
44

-4
-4

32

32

32

32

32

32

Wel van invloed op de begrotingsruimte
De accres ramingen voor 2018 en volgende jaren worden in deze circulaire niet gewijzigd. Het gaat
primair om onderwerpen die voor het einde van het jaar geregeld dienen te zijn met het oog op de
jaarafsluiting door het Rijk en gemeenten. Als gevolg van actualisatie van verdeelmaatstaven,
verrekening van voorgaande dienstjaren (HSSM gemeenten) en afrekening van een viertal kleinere
taakmutaties ontvangen we over 2018 een hogere algemene uitkering van circa € 75.000.
Niet van invloed op de begrotingsruimte / decentralisatie en integratie-uitkeringen
Voor een aantal gemeentelijke taken zijn geringe bedragen beschikbaar gesteld of ontvangen we
minder uit het gemeentefonds. Zo zijn o.a. extra middelen beschikbaar gesteld voor
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combinatiefuncties en informatieplicht energiebesparende maatregelen bedrijven en zijn middelen
ten behoeve van de bestrijding van schulden en armoede verschoven van 2019 naar 2018.

De financiële consequenties voor 2018 worden betrokken bij de jaarrekening 2018. De financiële
consequenties voor 2019 en volgende jaren worden betrokken bij de voorjaarsnota 2019.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Gemeentesecretaris

