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Aan de Raad, 
In het raadsvoorstel bij de perspectiefnota hebben wij u aangegeven, dat wanneer de meicirculaire 
daartoe aanleiding zou geven wij u hierover nog aanvullend zouden informeren. 

De meicirculaire is ook dit jaar een junicirculaire geworden. Inmiddels hebben wij op basis van deze 
circulaire de algemene uitkering voor de jaren 2012 t/m 2016 opnieuw doorgerekend en zijn de 
aantallen bij diverse maatstaven geactualiseerd. Dit heeft geleid tot de bijstelling zoals hieronder wordt 
weergegeven: 

2012 2013 2014 2015 2016 

Algemene uitkering. Meerj.begr.2012 
Bijstelling perspectiefnota 

20.437.700 
157.800 

20.096.700 
291.200 

19.671.100 
308.000 

18.986.700 
305.500 19.292.200 

Algemene uitkering perspectiefnota 
Algemene uitkering juni circ 2012 

20.595.500 
20.489.000 

20.387.900 
20.228.500 

19.979.100 
19.896.300 

19.292.200 
19.294.800 

19.292.200 
19.635.900 

Nadelig verschil -106.500 - 159.400 - 82.800 2.600 373.700 

De belangrijkste oorzaken van deze negatieve bijstelling van met name de algemene uitkering 2012 en 
2013 zijn: 
De daling van de algemene uitkering als gevolg van de afgesproken nullijn voor salarissen voor 
rijksambtenaren in 2012 en 2013 in het Lente-akkoord. Op de rijksbegroting was tot dat akkoord een 
bedrag van C 200 miljoen opgenomen. In het kader van "samen de trap op" zou deze met ingang van 
2012 tot een compensatie in het gemeentefonds leiden. Nu deze salarisstijging voor rijksambtenaren niet 
doorgaat wordt dit bedrag geschrapt en gaan gemeenten "samen de trap af'. Daarnaast zijn er verschillen 
in de algemene uitkering te constateren in verband met hoeveelheidsverschillen, en afname van de 
WOZ-waarden waartegenover de aanpassing van het rekentarief voor de berekening van de 
"WOZ'korting in 2013, De integratie-uitkering WMO is zowel in 2012 als in 2013 iets hoger geworden. Dit 
geldt ook voor de decentralisatie-uitkering voor de combinatiefuncties, maar deze heeft geen effect op het 
saldo omdat de compenserende uitgaven met hetzelfde bedrag zullen worden verhoogd. 

Het Lente-akkoord heeft betrekking op de jaren 2012 en 2013. Hoe het beleid er na 2013 uit gaat zien is 
niet te zeggen en zal duidelijk moeten worden na aantreden van een nieuw kabinet na de in september 
2012 te houden verkiezingen. De berekening van de algemene uitkering over 2014 e.v. zal er dan ook 
zeer waarschijnlijk nog heel andere uitkomsten gaan geven dan op basis van de huidige gegevens kan 
worden berekend. 

Rekening houdend met bovenstaande uitkomsten ziet het overzicht van de begrotingsaldi over de jaren 
2013 t/m 2016 er als volgt uit: 

20 ! 3 2014 2015 2016 

Į Begrotingssaldi perspectiefnota (-/- = tekort) 12.400 -1- 87.300 -/- 626.100 - /-668.500 



Mutatie algemene uitkering agv junicirc. 2012 -1- 154.400 -/- 82.800 2.600 373 700 
Corr.decentralisatie-uitkering combinatiefuncties -/-13.000 - /-13.000 -1- 13.000 -/- 13.000 

Nieuw begrotingssaldi (-/- = tekort) -/-155.000 -/-183.100 -/- 636.500 -/- 307.800 

Voor 2012 stellen wij u voor om de lagere algemene uitkering te dekken ten laste van de risicoreserve. 
Het raadsvoorstel en het raadsbesluit bij de perspectiefnota zullen hierop nog worden aangepast. 
Met betrekking tot 2013 blijft het uitgangspunt een sluitende begroting aan de gemeenteraad aan te 
bieden. Voorstellen hiervoor en waar mogelijk ook voor volgende jaren zullen u bij de begroting 2013-
2016 worden aangeboden. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 


