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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Ontwikkelingen Algemene Uitkering Gemeentefonds volgens de Meicirculaire 2013 

Steenbergen; 4 juni 2013 

Aan de Raad, 

Op 31 mei is de meicirculaire 2013 betreffende de ontwikkelingen van de Algemene Uitkering uit het 
Gemeentefonds ontvangen. Een circulaire die in het teken staat van de uitvoering van het 
Regeerakkoord. De financiële gevolgen hiervan voor de gemeente Steenbergen zijn zichtbaar gemaakt in 
onderstaand overzicht en worden gevolgd door een korte toelichting. Daarnaast wordt het effect hiervan 
op de begrotingsaldi 2014-2017 weergegeven. 

Algemene uitkering 
2014 2015 2016 2017 

Perspectief nota 2013 
Meicirculaire 2013 

20.416.100 
20.813.600 

18.977.900 
19.663.900 

18.888.100 
19.728.900 

18.562.600 
19.516.200 

Voordelig verschil 
Raming korting ivm Oranje-akkoord 
(rijksbezuiniging 4,3 mld) 

397.500 

-191.000 

686.000 

-191.000 

840.800 

-191.000 

953.600 

-191.000 
Voordelig verschil incl.korting 206.500 495.000 649.800 762.600 

Het voordeel ten opzichte van de perspectiefnota wordt veroorzaakt door: 
Accresontwikkeling: door een aantal pieken in infrastructurele werken komt het uitkeringspercentage voor 
met name 2014 hoger uit dan verwacht. 
Loon- en prijscompensatie: de prijsontwikkeling wordt voor 2014 geraamd op 1,60Zo. Onze begroting is in 
lopende prijzen. Bij de meicirculaire passen wij het loon- en prijspeil van de algemene uitkering aan. Deze 
extra middelen dienen voor de dekking voor de loon- en prijsstijgingen in onze begroting. Uitgangspunt is 
wel dat de budgetten in onze begroting zoveel mogelijk op het niveau blijven van de begroting 2013. 
Uitkerinqsbasis en hoeveelheidsverschillen: de mutatie van de aantallen van de diverse maatstaven, 
zowel landelijk (aanpassing WOZ-waarden) en van onze gemeente (aantal woningen) leidt tot een hogere 
algemene uitkering. 
Apparaatskosten gemeenten: bij de perspectiefnota is aangegeven, dat vanwege de vorming van 
100.000+ gemeenten de algemene uitkering zal worden verlaagd. Omdat nog verre van zeker was of het 
voornemen van 100.000+ gemeenten doorgevoerd wordt, was de korting niet doorgerekend in de 
algemene uitkering. In de meicirculaire is nu de korting vanaf 2015 opgenomen (2015 6 66.750,-
2016 6 134.750,- en 2017 6 202.000,-). 



Na verwerking van de meicirculaire wordt het saldo van de perspectiefnota: 

Begrotingsaldi 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Begrotingsaldi perspectiefnota 
Voordeel alg.uitk.meicirc.2013 

-401.300 
397.500 

-1.647.000 
686.000 

-2.065.600 
840.800 

-2.440.000 
953.600 

Sub-totaal begrotingsaldi 
Raming korting ivm Oranje-akkoord 
(rijksbezuiniging 4,3 mld) 

-3.800 

-191.000 

-961.000 

-191.000 

-1.224.800 

-191.000 

-1.486.400 

-191.000 

Begrotingsaldi incl.korting -194.800 -1.152.000 -1.415.800 -1.677.400 

Ondanks deze positieve ontwikkeling willen wij u nog wijzen op de volgende financiële onzekerheden: 
» Op dit moment loopt een onderzoek naar alle clusters in de algemene uitkering om te bezien of er 

aanpassingen in de verdeling of het volume van de clusters noodzakelijk zijn. De beoogde invoering 
van het nieuwe stelsel is 2015. Welke financiële gevolgen dit voor de gemeente Steenbergen zal 
hebben, is op dit moment niet in te schatten. Ervaring heeft echter geleerd dat kleine gemeenten niet 
vaak tot de voordeelgemeenten behoren. 

« Met ingang van 2015 wordt voor de maatstaf woningen het aantal volgens de Basisadministratie 
Adressen en Gebouwen gehanteerd. Verwacht wordt dat dit aantal lager zal zijn dan nu in de 
berekening van de algemene uitkering is opgenomen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester, 

7b 6 , íôũ 
drs. S.C.C.M. Bolten r. J.M.W.H. Leloux 
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