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Geachte leden van de raad,

Op 14 december heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties de 
decembercirculaire 2015 van de algemene uitkering gepubliceerd. inmiddels is deze circulaire 

doorgerekend en zijn de financiële effecten voor Leiderdorp duidelijk.

De decembercirculaire heeft doorgaans een beperkte strekking. Het gaat primair om 

onderwerpen die het einde van het jaar geregeld dienen te zijn, met het oog op de 

jaarafsluiting door het Rijk en de gemeenten. De accresraming blijft in deze circulaire 
ongewijzigd. December is in beginsel geen moment voor nieuwe accresramingen.

Tabel: effecten decembemirculaire 2015 
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Algemene mutaties 
Het voordeel op de algemene mutaties zoals ontwikkeling uitkeringsbasis en 

hoeveelheidsverschillen in 2015 van 127.775 wordt verrekend met de 

behoedzaamheidereserve.
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Referendum 
De algemene uitkering wordt eenmalig verhoogd vanwege de kosten van gemeenten voor het 
organiseren en uitvoeren van het referendum over de Aesooiatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016.

Sociaal domein 
ln de programmabegroting 2016-2019 is gekozen voor een splitsing van de financiële effecten uit de algemene uitkering met betrekking op het reguliere deel en het deel op het sociaal domein.
Dekking voor de financiële gevolgen van de 3 Deoentralisaties wordt gevonden in de lopende begroting en de reserves.

De bovengenoemde mutaties worden opgenomen in de jaarrekening 2015 en de afwijkingenrapportage 2016.

Hoogachtend,
burågåçneester en wethouders,
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