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Kennis te nemen van 

1. de uitkomsten van de decembercirculaire voor gemeente Doetinchem en deze te 
verwerken in de p&c-documenten. 

 
Context 
Na de Mei- en Septembercirculaire hebben we nu de laatste circulaire voor 2019 over het 
gemeentefonds ontvangen: de Decembercirculaire. Wij hebben met u afgesproken dat u 
over elke circulaire een raadsmededeling ontvangt. 
 
Kernboodschap 
1.1. De uitkomsten van deze circulaire voor de algemene middelen is positief 
In het algemeen is de Decembercirculaire in financiële zin niet de zwaarste circulaire; ook 
nu niet. In de circulaire worden onderwerpen geregeld die nog in 2019 verwerkt moeten 
worden. 
 
De gevolgen van de Decembercirculaire 2019 voor de ontwikkeling van onze algemene 
uitkering zijn als volgt: 
 

 
 
Toelichting: 
 
De algemene uitkering op rijksniveau wordt berekend op basis van de landelijke 
ontwikkeling van de verdeelmaatstaven. Voor het uitkeringsjaar 2019 zijn actuele 
aantallen voor de verdeelmaatstaven voor medicijngebruik opgenomen. Dit leidt voor 
onze gemeente tot een nadeel op de ontwikkeling van de uitkeringsbasis, maar een iets 
groter voordeel op de hoeveelheidsverschillen (aanpassing werkelijke aantallen van onze 
gemeente bij de verdeelmaatstaven). 
Ter compensatie van eventuele nadelen op de ontwikkeling van de uitkeringsbasis heeft 
het rijk de gereserveerde verdeelreserve in 2019 uitgekeerd. 
 
1.2 De Decembercirculaire laat een aantal “taakmutaties” zien 
De tabel hieronder laat een aantal specifieke taakmutaties binnen de 
gemeentefondsuitkering zien. Zoals gebruikelijk hebben we deze één op één door 
vertaald naar de betreffende taakvelden in onze begroting.  
 

bedragen x € 1.000

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023

1 ontwikkeling uitkeringsbasis -775 -775 -775 -775 -775

2 hoeveelheidsverschillen 785 785 785 785 785

3 verdeelreserve 119

verschil december 2019 t.o.v. september 2019 129 10 10 10 10
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De taakmutaties genoemd onder 1, 5, 6 en 8 betreffen mutaties op eerdere mutaties. Deze 
zijn daarbij al toegelicht. 
 
Toelichting op deze mutaties: 
 
1.   Verlenging impuls regionale Samenwerking GGZ 
In 2017 hebben 31 arbeidsmarktregio’s door het indienen van een samenwerkingsplan 
gebruik gemaakt van de regeling Financiële impuls Bevordering arbeidsparticipatie 
mensen met psychische aandoeningen - Stimulering regionale samenwerking GGZ en 
Werk&Inkomen. Deze regeling gold in eerste instantie voor 2 jaar. Het rijk heeft besloten 
deze regeling met 1 jaar te verlengen. 
 
2. Klimaatmiddelen Transitievisie warmte 
Bestemd voor het opstellen van een transitievisie warmte. 
 
3. Klimaatvisie wijkaanpak 
Beschikbaar gesteld om een start te maken met het opstellen van uitvoeringsplannen op 
wijkniveau proeftuin aardgasvrije wijken. 
 
4. Klimaatmiddelen energieloketten 
Uitgekeerd om bewoners en particuliere gebouweigenaren in de komende periode goed 
te informeren. 
 
5. Suppletie-uitkering integratie sociaal domein 
Op basis van nacalculatie is deze uitkering bijgesteld. Deze uitkering is bedoeld om 
herverdeeleffecten als gevolg van de overheveling van de integratie uitkering sociaal 
domein naar de algemene uitkering deels te compenseren. 
 
6. Gezond in de Stad 
Het betreft middelen die beschikbaar gesteld worden aan GIDS-gemeenten (Gezond in de 
stad) die een lokale coalitie willen vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. Dit 
betreft de 2e tranche van deze toegekende rijksmiddelen. 
 
 
 
 
 
 

bedragen x € 1.000

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023

1 Verlenging impuls regionale Samenwerking GGZ (DU) 30 0 0 0 0

2 Klimaatmiddelen Transitievisie warmte (DU) 202 0 0 0 0

3 Klimaatmiddelen wijkaanpak (DU) 10 0 0 0 0

4 Klimaatmiddelen energieloketten (DU) 42 0 0 0 0

5 Suppletie-uitkering integratie sociaal domein 76 43 43 43 43

6 Gezond in de stad (DU) 10 10 10 0 0

7 Perspectief op werk (DU) 1.000 0 0 0 0

8 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 0 2 2 2 2

totaal 1.370 55 55 45 45
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7.    Perspectief op werk (Doe Agenda) 
Betreft gelden voor de arbeidsmarktregio Achterhoek. 
Perspectief op Werk is een extra impuls voor de arbeidstoeleiding van mensen die willen 
en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Een intensievere 
samenwerking tussen publieke en private partijen moet zorgen voor goede matches 
tussen werkzoekenden en beschikbaar werk. Perspectief op Werk is naast een extra impuls 
ook een leertraject om vanuit de praktijk te bezien hoe de bemiddeling van deze groep 
verbeterd kan worden. 
 
8.    Brede Impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches 
Recent zijn de afspraken van de Brede Regeling Combinatiefuncties aangepast en 
verstevigd. 
Met ingang van 2020 leidt dit tot een geringe aanpassing van de toegekende 
rijksmiddelen. 
 
Vervolg 
Wij verwerken de gevolgen van deze circulaire voor 2019 in de jaarrekening 2019. Voor 
2020 tot en met 2023 komen deze terug in de Bestuurlijke monitor 2020 en de Kadernota 
2021. 
 
Bijlagen 

1. decembercirculaire 2019 gemeentefonds 
 


