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Geachte leden van de raad
Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar informatie over de hoogte van 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 16 december 2019 verscheen de
decembercirculaire. Middels voorliggend advies informeren wij u over de inhoud van deze circulaire.
Argumenten
1.1 In de decembercirculaire blijven de accressen ongewijzigd.

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling
van de rijksuitgaven. De rijksuitgaven hebben namelijk direct invloed op de omvang van het
gemeentefonds. Dit wordt de accresontwikkeling genoemd. De decembercirculaire is echter geen
bijstelmoment voor het accres. In de decembercirculaire worden slechts de laatste zaken van het
uitkeringsjaar 2019 afgewikkeld.
1.2 De decembercirculaire leidt tot enkele wijzigingen voor het uitkeringsjaar 2019.

Een overzicht van de wijzigingen is weergegeven in onderstaande tabel. Onder de tabel staat een korte
toelichting op de wijzigingen.
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Uitkeringsfactor
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. In deze circulaire is voor uitkeringsjaar 2019 een omvangrijke
wijziging opgenomen door stijging van de aantallen bij 2 maatstaven. Dat is 'medicijngebruik met
drempel' en 'ouders met langdurig psychisch medicijngebruik'.
Voor gemeente Coevorden betekent dit een nadelig effect van circa € 400.000 over het jaar 2019.
Een mutatie in de uitkeringsfactor heeft in principe een structurele doorwerking naar 2020 en latere
jaren. Dat is in deze circulaire niet meegenomen, maar doorgeschoven naar de meicirculaire 2020. Voor
dit onderdeel geven wij daarom bij deze een winstwaarschuwing af.
Taakmutaties
Er is sprake van twee taakmutaties van geringe omvang. Gebruik centrale voorzieningen Basisregistratie
Personen en Vergoeding kosten voor aanpassing Gemeentelijke Basisadministratie. In deze circulaire
betreffen de mutaties verrekeningen met eerdere stortingen en uitnamen. Deze effecten zijn minimaal.
lU/OU
In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk € 150 miljoen ter beschikking stelt aan
gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. De nadruk bij deze middelen ligt op de ondersteuning
van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES) en op de
ondersteuning van gemeenten bij de Transitievisies Warmte.
Voor het opstellen van de Transitievisies Warmte ontvangen alle gemeenten een bijdrage van €
202.101. Hierdoor komt de totale Rijksbijdrage voor Transitievisies Warmte op € 71,7 miljoen
(excl. Btw). Deze bijdrage is bedoeld voor het uiterlijk in 2021 opstellen van Transitievisies
Warmte door alle gemeenten zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van juni 2019 en beoogt
dat alle gemeenten een goede start kunnen maken met de uitvoering van het Klimaatakkoord.
€ 14,3 miljoen (excl. Btw) wordt in deze circulaire aan gemeenten beschikbaar gesteld om een
start te maken met het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau. Deze middelen worden
grotendeels toegekend aan de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken.
Daarnaast is vanuit de klimaatmiddelen € 12,4 miljoen (excl. Btw) beschikbaar gesteld om
bewoners en particuliere gebouweigenaren komende periode goed te informeren met name door
middel van energieloketten. Per gemeente wordt minimaal € 25.000 en maximaal € 74.000
uitgekeerd (op basis van het aantal inwoners).

- 3 De bovengenoemde extra middelen vanuit het klimaatakkoord zijn beschikbaar gesteld in 2019.
Gezien het verschijningsmoment van de circulaire hebben wij deze middelen niet kunnen inzetten.
Bij de besluitvorming van de Jaarrekening 2019 zullen wij aan de Raad het voorstel doen om de
klimaatgelden via de resultaatbestemming in de Algemene Reserve te storten. Op deze manier
blijven de middelen beschikbaar voor 2020 en verder.
De suppletie-uitkering Sociaal Domein geeft invulling aan de bestuurlijke afspraak dat de
overheveling van de IU Sociaal Domein naar de algemene uitkering in 2019 geen herverdeeleffect
(positief of negatief) mag hebben. Actualisatie van de uitkering met deze gegevens heeft een
dermate 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. Om de
gemeenten met een negatieve bijstelling tegemoet te komen hebben de fondsbeheerders
daarnaast besloten de verdeelreserve in de algemene uitkering voor de jaren 2017 (€ 12 miljoen),
2018 (€ 24 miljoen) en 2019 (€ 41 miljoen) bij deze circulaire volledig via de uitkeringsfactor te
laten vrijvallen. Het saldo van deze suppletie-uitkering laten wij ten gunste komen van het
Jaarrekeningresultaat 2019. De reden hiervoor is het feit dat wij voorgaand jaar het tekort hebben
opgevangen binnen het totaal van het jaarrekeningresultaat. Dit is in lijn met de overheveling van
Integratie uitkering naar algemene uitkering.
Gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie
Personen, ontvangen jaarlijks een bijdrage op grond van het Faciliteitenbesluit opvangcentra van
het Ministerie van J&V. Het betreft nabetalingen over 2017 en 2018 en betalingen over 2019.
Vanaf de septembercirculaire 2018 zijn gemeenten geïnformeerd dat zij vanaf 2019 volledig
verantwoordelijk worden voor de organisatie en financiering van jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, aan
kinderen in een AZC. Hiervoor is structureel € 3 miljoen uitgenomen uit de algemene uitkering en apart
gezet in een decentralisatie-uitkering. Daarnaast heeft het Ministerie van J&V jaarlijks
€ 2,1 miljoen bijgedragen.
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. Bij deze circulaire is dit niet het geval. De suppletieuitkering betreft een
eenmalige correctie en heeft betrekking op voorgaande jaren. Het tijdstip waarom de klimaatmiddelen
beschikbaar zijn gesteld is dusdanig dat wij zoals eerder aangegeven de klimaatmiddelen bestemmen om
deze beschikbaar te houden voor de jaren 2020 en verder.
In de betaalmaand januari 2020 is de maatstaaf 'ouders met langdurig psychisch medicijngebruik'
geactualiseerd. Deze correctie heeft een negatief effect van € 137.000. Dit bedragen zullen wij, conform
notitie 'gebeurtenissen na balansdatum', betrekken bij het opstellen van de Jaarrekening 2019.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Coevorden,

--de burgemeester

