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Onlangs ontving u de Kaderbrief 2019-2022 ter behandeling in de raadvergadering van 5 juli 2018. Daarin
kon nog geen actuele informatie worden opgenomen over de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten, namelijk de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De meest recente informatie daarover is opgenomen in de zogenaamde Meicirculaire 2018 die door het Rijk is uitgebracht, Het financiële effect van
deze circulaire is doorgerekend en met een korte toelichting opgenomen in voorliggende informatienota.
Deze nota sluit af met een tabel met een meerjarig financieel perspectief voor Bunnik, inclusief het effect
van de Meicirculaire 2018. Dit financiële perspectief is het vertrekpunt voor uitwerking van de begroting in
de komende zomerperiode.
1. Algemene uitkering
In de Kaderbrief 2019– 2022 was uitgegaan van de algemene uitkering (AU), die was berekend op basis van septembercirculaire 2017 en een correctie met betrekking tot berekening in constante prijzen.
Het effect dat nu te zien is, is het effect van de meicirculaire 2018 ten opzichte van de septembercirculaire 2017 en de wijzigingen in de maatstaven.
Algemene uitkering nota van actualisatie
septembercirculaire 2018-2021 (A)
Opgenomen in de kaderbrief 2019-2022
(B)
Algemene uitkering meicirculaire 2018 ( C)
Effect meicirculaire 2018 bruto (C_A_B)

2019
14.498.737

2020
14.611.945

2021
14.631.444

2022
14.631.444

173.800

173.800

173.800

173.800

15.666.446
993.909

15.939.126
1.153.381

16.280.417
1.475.173

16.280.417
1.475.173

Toelichting effect:
In de meicirculaire 2018 is voornamelijk het effect van de maartcirculaire 2018 verwerkt en een deel van
het sociaal domein is geïntegreerd in de algemene uitkering. In de kaderbrief is nog geen rekening gehouden met het effect van de maartcirculaire.
Uitkeringsfactor
De uitkeringsfactor is geactualiseerd. Deze laat voor 2018 en verder een positief effect zien. Dit komt
voornamelijk door de autonome groei van uitgaven en een hogere loon/prijsontwikkeling.
Maatstaven
Jaarlijks worden de maatstaven geactualiseerd. Denk aan het aantal inwoners, de geactualiseerde w oningbouwprognose, ozb en dergelijke. Deze actualisatie heeft een positief effect.
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3 decentralisatie uitkeringen
De decentralisatie uitkeringen zijn geïntegreerd in de algemene uitkering. Dit houdt in dat met ingang van
2019 het sociaal domein deel uitmaakt met de trap op en trap af systematiek. Deze bijstelling heeft voor
de gemeente Bunnik een positief effect aangezien het nu niet gebaseerd wordt op een vast bedrag maar
op maatstaven. Deze maatstaven zijn in 2019 voor het eerst gebruikt en kunnen na 2019 nog bijgesteld
worden. De decentralisatie uitkeringen waren voorheen gelabeld en zijn vanaf 2018 vrij besteedbare middelen.
Decentralisatie schulden en armoede.
Het kabinet heeft extra middelen ter beschikking gesteld ter versterking van het gemeentelijke armoede
en schuldenbeleid ter voorkoming van schulden en het bestrijden van armoede in het bijzonder onder
kinderen.
2. Effect meicirculaire 2018
Het effect van de meicirculaire is positief. Er is een aantal posten die gelabeld zijn omdat er kosten voor
de gemeente tegenover staan. Het saldo van de kadernbrief na de meicirculaire ziet er dan als volgt uit:

Effect meicirculaire 2018 bruto
Schulden en armoede
Brede impuls buurtsportcoaches
Effect meicirculaire netto

2019
993.909
- 8.333
-17.927
967.649

2020
1.153.381
- 8.333
-17.927
1.127.121

2021
1.475.173

2022
1.475.173

-17.927
1.457.246

-17.927
1.457.246

Toelichtingen:
Schulden en armoede
zie eerdere toelichting. Deze bedragen zijn gelabeld.
Brede impuls buurtsportcoaches
De bedragen zijn bijgesteld in de meicirculaire, deze zijn gelabeld.
3. Financiële gevolgen meicirculaire op begrotingssaldi Kaderbrief 2019 – 2022
De meicirculaire heeft voor 2019-2022 een positief effect. Hieronder zijn de financiële effecten op de begrotingssaldi 2019 – 2022 aangegeven.

Saldo Kaderbrief
Effect meicirculaire 2018 netto
Saldo Kaderbrief 2019 – 2022 na meicirculaire

2019
567.100 N
967.649 V
400.549 V

2020
307.600 N
1.127.121 V
819.521 V

2021
317.900 N
1.457.246 V
1.139.346 V

2022
350.100 N
1.457.246 V
1.107.146 V

Kanttekening
De begroting 2019-2022 wordt nu opgesteld. Hier zitten nog diverse berekeningen in die nog niet verwerkt
zijn in het boven gepresenteerde saldo. Denk aan de leges omgevingsvergunningen, ozb en dergelijke.
In de maartcirculaire is het Interbestuurlijk Programma (IBP) opgenomen. De verdeling daarvan wordt pas
in september of decembercirculaire bekend. Overigens blijft het vrij besteedbaar.

Informatienota meicirculaire 2018/Lisanne van Beek

