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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Decembercirculaire gemeentefonds 2013 

Steenbergen; 21 januari 2014 

Aan de Raad, 

Het college van burgemeester en wethouders wenst u middels deze raadsmededeling te informeren over 
de decembercirculaire 2013 betreffende het gemeentefonds. 
Normaal gesproken wordt uw raad geïnformeerd over de mei- en septembercirculaire. In deze circulaires 
vindt de besluitvorming plaats over de algemene uitkering. In de begroting wordt daarom ook nog altijd de 
gevolgen van de septembercirculaire verwerkt. 
In de decembercirculaire worden normaal gesproken enkel lopende zaken afgerond, welke van belang 
kunnen zijn voor de jaarrekening van de gemeente. Deze decembercirculaire wijkt daar in zoverre van af 
dat in deze circulaire zijn opgenomen: 

» de consequenties van de begrotingsafspraken 2014 (het Herfstakkoord) voor 2013 en 
volgende jaren en 

» informatie over de decentralisaties, zoals de historische verdeling van de middelen voor 
jeugd. 

Het Herfstakkoord heeft, behoudens 2014, een structureel positieve invloed op de ontwikkeling van het 
accres. Belangrijkste rede van de stijging van het accres, ondanks dat het totaal te bezuinigen bedrag 
(C 6 miljard) niet is gewijzigd, betreft een intensivering van het onderwijs van C 650 miljoen vanaf 2014. 
De uitbetaling van de jaarschijf 2014 is echter een jaar naar voor geschoven en gaat dan weer pas in 
2015 verder. Vandaar de negatieve ontwikkeling van het accres in 2014. 
Hierna volgt een overzicht van de ontwikkelingen van de algemene uitkering volgens de 
decembercirculaire ten opzichte van de septembercirculaire en dus ten opzichte van hetgeen in de 
begroting 2014 is opgenomen. 

2013 2014 

AU begroting 2013/2014 V 19.892.389,-
(sept.circ. 2013) 

20.747.484,- 19.364.482,- 19 299 133- 19.090.954,-

i 20.836.154,- 19.674.759,- 19.619.648,- 19.437.859,-
Bruto toename 209.532,- 88.670,- 310.277,- 320.515,- 346.905,-

Extra middelen voor 10.150,- 88.765,- 104.095,- 102.886,- 102.427,-

Netto toename 199.382,- -/- 95,- 206.182,- 217.629,- 244.178,-

De extra middelen voor specifieke doeleinden betreffen middelen voor intensivering armoede- en 
schuldenbeleid, uitvoeringskosten inburgering en kosten overname provinciale taken VTH. 



Met de hogere uitkering over 2013, ad 0 199.400,--, kan op dit tijdstip budgettair gezien niets worden 
gedaan en zal daarom via het jaarrekeningsaldo 2013 worden toegevoegd aan de algemene middelen. 
Bij de najaarsnota werd een voordelig rekeningresultaat 2013 verwacht van 0 141.300,-. Na de 
decembercirculaire verwachten wij een positief rekeningresultaat van 0 340.700,-. 
Voor 2014 zullen de extra middelen voor specifieke doeleinden bij de perspectiefnota 2014 in de 
begroting worden verwerkt. 
Voor 2015 en volgende jaren zullen bij de perspectiefnota 2014 de cijfers uit de decembercirculaire 
worden verwerkt. Tevens zal bij de meicirculaire nieuwe informatie over de 3 decentralisaties worden 
verstrekt. Op dat moment kan dan een goede inschatting van het meerjarenperspectief 2015 t/m 2017 
worden gemaakt. 

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

r. J.M.W.H. Leloux 
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