Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2019-66)

Onderwerp:
Portefeuillehouder:
Datum:

Meicirculaire 2019 gemeentefonds
Wethouder Bulten
18 juni 2019

Kennis te nemen van
De financiële uitkomsten van de Meicirculaire gemeentefonds 2019 wat betreft:
1. Het gemeentefonds
2. De stijging van de tarieven 2020 van alle belastingen (inclusief de ozb), heffingen
en leges met het inflatiepercentage van de algemene uitkering (pBBP) zijnde 1,7%.
Context
De Meicirculaire is vaak het belangrijkste document waarin gemeenten worden
geïnformeerd over de ontwikkelingen van het gemeentefonds voor het lopende en de
komende jaren.
Deze circulaire bevat geen goed nieuws.
De meicirculaire 2019 heeft veel invloed op de uitkomsten van de Kadernota 2020.
Kernboodschap
1. Gemeentefonds
Met deze raadsmededeling informeren wij u over de belangrijkste uitkomsten van deze
circulaire.
bedragen x € 1.000
Financiële gevolgen meicirculaire 2019
ten opzichte van de decembercirculaire 2018

2019
-1.264

2020
-1.371

2021
-2.421

2022
-3.705

2023
-3.631

In de bijlage bij deze raadsmededeling lichten we de belangrijkste onderwerpen uit de
circulaires die leiden tot de nadelen hierboven.
Onderstaande tabel laat zien hoe grillig het verloop is van de te ontvangen uitkering uit
het gemeentefonds. Onze begroting 2019 is gebaseerd op de uitkomsten van de maart- en
meicirculaire 2018. Behoorlijke “plussen” dus. In de begroting 2020 zullen we rekening
moeten houden met de informatie tot en met de meicirculaire 2019. Hieruit blijkt dat de
voordelen meerjarig zijn omgeslagen tot een nadeel.
Gevolgen circulaires financieel perspectief
bedragen x € 1.000
maartcirculaire 2018
meicirculaire 2018
septembercircualire 2018
decembercirculaire 2018
meicirculaire 2019
totaal

2019
916
732
-277
-343
-1.264
-236

2020
1.278
700
13
0
-1.371
620

2021
1.475
1.035
-89
0
-2.421
-1

2022
2.061
363
43
0
-3.705
-1.239

2023
2.061
363
43
0
-3.779
-1.313
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2. Tarieven van belastingen, heffingen en leges
Het beleidsuitgangspunt in onze gemeente is dat de tarieven stijgen met het percentage
BBP. In de meicirculaire wordt dat percentage voor 2020 gesteld op 1,7%. Dit betekent
dan dus dat onze tarieven ook met dat percentage stijgen.
Vervolg
Via de bestuurlijke monitor 2019 verwerken we de gevolgen van de circulaire in onze
begroting 2019. Voor 2020 en volgende jaren doen we dit bij de kadernota voor de
begroting 2020-2023 en in de programmabegroting 2020.
Bijlagen
1. Toelichting op uitkomsten van de meicirculaire
2. Meicirculaire 2019 gemeentefonds
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