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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Decembercirculaire 2019 en ontwikkeling Buigbudget

Steenbergen, 11 februari 2020 

Aan de Raad,

De uitkering uit het gemeentefonds is voor gemeenten de belangrijkste inkomstenbron. Een aantal 
keren per jaar (mei, september en december) informeert het ministerie van BZK de gemeenten over 
de ontwikkelingen van de algemene uitkering.

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
ontwikkeling van de rijksuitgaven. Via de normering systematiek (trap op/trap af) hebben wijzigingen 
in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De decembercirculaire is 
gekoppeld aan de Najaarsnota van de rijksoverheid. Deze kent een peildatum 1 oktober. December 
is geen officieel bijstelmoment van het accres, dus er wordt in deze circulaire geen nieuwe stand 
opgenomen. De afrekening 2019 komt in de komende meicirculaire 2020. De verwachting is dat die 
niet negatief zal zijn.

Op 16 december 2019 is de decembercirculaire verschenen. Deze raadsmededeling gaat in op de 
ínhoud van de decembercirculaire (op hoofdlijnen), en op de verschillen ten opzichte van de 
septembercirculaire.

Uitkering gemeente fonds circulaires december 2019
2019 2020 2021 2022 2023

Totaal dec circulaire 36.189.229 36.786.432 37.826.509 37.781.084 38.122.056
Totaal sept circulaire 35.733.857 36.940.885 37.478.751 37.390.345 37.665.521
Mutatie gf deccirc. t.o.v. septcirc. 455.372 -154.453 347.758 390.739 456.535
Í+ s voordelig)

Per saldo een geringe toename in 2019 en de járen 2021 tot en met 2023. Het jaar 2020 laat een 
gering negatief effect zien ten opzichte van de septembercirculaire 2019 C 154.000.

De mutatie is het gevolg van een aantal ontwikkelingen. Onderstaand is een totaaloverzicht 
opgenomen van alle ontwikkelingen en de bijbehorende financiële mutaties ten opzichte van de 
septembercirculaire 2019. Deze worden verderop in deze mededeling toegelicht.
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Per categorie
2019 2020 2021 2022 2023

1) Inkomstenmaatstaven 120.000 137.000 120.000 120.000 120.000
2) Hoeveelheidsverschillen 255.000 -215.000 -251.000 -206.000 -142.000
3) Uitkeringsfactor: -245.000
4) Mutaties IU, DU en suppletieuitkeringen 357.000 -77.000 -77.000 -77.000 -77.000
5) Correctie verspringing basisjaar 555.000 553.000 555.000
6) Overige mutaties -32.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Per saldo 455.000 -154.000 348.000 391.000 457.000
^ voordelig)

11 Inkomstenmaatstaven
Het positief effect wordt veroorzaakt door lagere WOZ-waarden voor woningen en niet- woningen 
ten opzichte van eerdere prognoses van juni 2019. Hierdoor valt de korting op de algemene uikering 
ook lager uit.

21 Hoeveelheidverschillen
Door een actualisatie van de diverse maatstaven is er voor 2019 een lichte stijging van C 255.000 ten 
opzichte van de septembercirculaire 2019.

Vanaf het najaar 2019 zien we een stijging van het aantal uitschrijvingen uit de gemeente 
Steenbergen nadat gesignaleerd is dat een groep arbeidsmigranten zich niet had uitgeschreven. Het 
gevolg is dat het inwonersaantal is gedaald van 25.077 peildatum 1 -1 -2019 naar verwachting 24.453 
per 1-1-2020. Dat leidt vanaf 2020 tot een structureel lagere algemene uitkering van gemiddeld C 
204.000.

31 Uitkeringsfactor en ontwikkeling uitkeringsbasis
Landelijk zijn de aantallen bij met name de maatstaven medicijngebruik gestegen. Bij een gelijk te 
verdelen bedrag zal dan de uitkeringsfactor moeten dalen. Het voorlopig effect voor de gemeente 
Steenbergen in 2019 bedraagt C 245.000 nadelig.

Een mutatie in de uitkeringsfactor heeft in principe een structurele doorwerking naar 2020 en latere 
járen. Dat is evenwel niet in de circulaire meegenomen maar doorgeschoven naar de meicirculaire 
2020.

41 Mutaties Integratie-uitkeringen flUI. Decentralisatie-uitkeringen (PUI en suppletie-uitkeringen

4) Mutaties IU, DU en suppletieuitkeringen
2019 2020 2021 2022 2023

Klimaatmiddelen Transitievisie warmte (DU) 202.000 0 0 0 0
Klimaatmiddelen wijkaanpak (DÜ) 10.000 0 0 0 0
Klimaatmiddelen energie loketten (DU) 25.000 0 0 0 0
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein 120.000 -77.000 -77.000 -77.000 -77.000
Persaldo 357.000 -77.000 -77.000 -77.000 -77.000
(+ = voordelig)

Als uitwerking van het klimaatakkoord zijn er een drietal decentralisatie-uitkeringen in het leven 
geroepen. De bedragen van deze uitkeringen komen op een zodanig laat moment van het 
kalenderjaar binnen dat het ondoenlijk is hier nog beleid op te maken. In de praktijk komt het er 
vooral op neer dat deze bedragen beschikbaar moeten blijven voor het komend jaar c.q. járen. Nu 
ze op de BZK-betaalspecificatie staan zullen de accountants verlangen dat ze verwerkt worden in dit 
boekjaar 2019. Dan blijft er weinig anders over dan ze bij de resultaat bestemming van de 
jaarrekening 2019 te 'beklemmen'.

In de meicirculaire 2018 is een eerste raming van de omvang van de suppletie-uitkering Integratie 
Sociaal Domein per gemeente opgenomen. De nacalculatie van de uitkering kan pas plaatsvinden
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als voor alle maatstaven de definitieve cijfers voor uitkeringsjaar 2019 bekend zijn. De suppletie- 
uitkering overheveling IUSD zou, wanneer de definitieve cijfers over 2019 bekend zijn, met 
terugwerkende kracht in één keer worden nagecalculeerd. Dit om het aantal bijstelmomenten te 
beperken. Op dit moment zijn voor de meeste maatstaven die onderdeel uitmaken van de 
suppletie-uitkering 2019 de definitieve gegevens al bekend. Actualisatie van de uitkering met deze 
gegevens heeft een zo groot effect op de bedragen per gemeente dat de fondsbeheerders, in 
afstemming met de VNG, besloten hebben de suppletie-uitkering bij deze circulaire tussentijds na te 
calculeren.

51 Verspringing basisjaar
Voor de perspectiefnota 2021 zal er aan de lastenzijde van de begroting een bedrag worden 
opgenomen voor loon- en prijsstijgingen. Hier tegenover dient ook de batenzijde van het 
gemeentefonds reëel geraamd te worden. Dit leidt met ingang van 2021 tot een gemiddelde stijging 
van C 554.000.

61 Overige mutaties
Dit is een optelsom van diverse kleine mutaties.

Buigbudget
Zoals het dalend inwoneraantal invloed heeft op de algemene uitkering is dit ook van toepassing op 
het buigbudget vanaf 2021. De daling van het inwoneraantal met als gevolg ook een daling van het 
aantal huishoudens wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitschrijving van arbeidsmigranten. 
Voor het buigbudget moet rekening gehouden worden met een aanzienlijk lager budget van 
gemiddeld C 750.000,- vanaf 2021. Wat het effect hiervan is op het begrotingssaldo vanaf 2021 is 
terug te zien in onderstaande tabel.

Effect meerjarenbegroting 2020-2023
De begroting 2020 heeft een structureel sluitend meerjaren beeld. Onderstaand zijn de effecten van 
de decembercirculaire en het buigbudget weergegeven. Dit leidt voor 2020 tot een lager positief 
saldo, maar ondanks het lagere buigbudget vanaf 2021 tot een hoger positief saldo.

Meerjarenbegroting 2020-2023 financieel (afgerond op C 1.000)
2020 2021 2022 2023

Saldo begroting 2020 390.000 109.000 16.000 113.000
Verwerking septembercirculaire 240.000 646.000 734.000 624.000
Verwerking decembercirculaire -154.000 348.000 391.000 457.000
Verwerking aanpassing buigbudget -731.000 -817.000 -725.000
Indexaties lonen en prijzen PM PM PM
Saldo begroting 2020 incl. sept/deccirculaire 2019 476.000 372.000 324.000 469.000

voordelig)
In de bovenstaande cijfers zijn de indexaties van de lonen en prijzen voor de gemeente Steenbergen 
nog niet verwerkt. In de perspectiefnota 2021 zal hier een gevolg aan worden gegeven, inclusief de 
ontwikkelingen binnen de diverse gemeenschappelijke regelingen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenberge 
de secretaris, de loco-burge ster,

MLİP. de Jongh, RA W.A.M. Baart


