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Geachte leden van de raad
Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar informatie over de gemeentefondsuitkeringen : in
mei op basis van de voorjaarsnota, in september op basis van de miljoenennota en in december op basis
van de najaarsnota. Op 7 december 2018 verscheen de decembercirculaire. Middels deze brief informeren
wij u over de inhoud van deze circulaire.

Effecten decembercirculaire
Onderstaande tabel bevat een totaaloverzicht van de financiële effecten van de decembercirculaire voor
het uitkeringsjaar 2018. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven op de verschillende onderwerpen.
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Van een wijziging uitkeringsbasis is sprake als de landelijke volumina van de basisgegevens bij de
maatstaven stijgen. Als dezelfde geldhoeveelheid verdeeld blijft worden, zal de uitkeringsfactor dalen.
Het tegenovergestelde doet zich ook voor. Voor gemeente Coevorden betekent dit een voordeling
effect van circa € 25.000 over het jaar 2018.
Taakmutaties
Er is sprake van vier taakmutaties van geringe omvang. Implementatie richtlijn EED, DigiD en Mijn
overheid, Berichtenbox en generieke digitale infrastructuur. In deze circulaire betreffen de mutaties
verrekeningen met eerdere storingen en uitnamen. Deze effecten zijn minimaal.
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Per 1 juli 2019 treedt de informatieplicht in werking voor bedrijven met een middelgroot
energieverbruik. Bedrijven worden verplicht te rapporteren aan het bevoegd gezag, de gemeenten, of
namens deze de omgevingsdiensten. Het bevoegd gezag is op deze manier beter in staat informatie
gestuurde handhavingsprogramma's op te stellen en prioriteit te geven aan die bedrijven waar het
meeste resultaat te behalen is. Om deze werkwijze - van de reeds bestaande uitvoeringstaak - te
implementeren wordt een bijdrage van € 3 miljoen beschikbaar gesteld.
Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid heeft het kabinet voor drie jaar
middelen ter beschikking gesteld voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in
het bijzonder onder kinderen. Van dit geld wordt € 8 miljoen naar voren gehaald en in december
2018 uitbetaald in plaats van in de loop van 2019.
De effecten van de decembercirculaire worden vanwege de verschijningsdatum niet in een
begrotingswijziging verwerkt en leiden dus tot verschillen in de jaarrekening. De centrale effecten hebben
direct effect op het resultaat. De decentrale effecten verlopen in principe budgettair neutraal, omdat hier
ook uitgaven tegenover staan.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Coevorden,
de burgemeester

