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 2020 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 6 januari 2020 

     

Onderwerp: Decembercirculaire 2019 en 

herstelbesluit Septembercirculaire 

2019 Gemeentefonds 

 Aan de raad.  

 

    

*Z0274F97789* 
Beslispunten 

1. gelet op de Decembercirculaire 2019 Gemeentefonds de begrotingswijziging 2020 vast te stellen; 

2. gelet op de Decembercirculaire 2019 Gemeentefonds in te stemmen met een éénmalige 
resultaatafhankelijke toevoeging aan de reserve duurzaamheid voor € 237.098 in 2019 

3. gelet op de Septemberwijziging 2019 Gemeentefonds in te stemmen met een éénmalige 
resultaatafhankelijke onttrekking aan de behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds van 
twee keer € 472.951 is totaal € 945.902 in 2019.   

 

1 Inleiding 

De Raad wordt jaarlijks geïnformeerd over de ontwikkeling van de algemene uitkering n.a.v. de Mei- 
en Septembercirculaire Gemeentefonds. Dit jaar worden ook de uitkomsten n.a.v. de 
Decembercirculaire Gemeentefonds aangeboden. Verder wordt voorgesteld om in te stemmen met 
een éénmalige resultaatafhankelijke toevoeging aan de reserve duurzaamheid van de ontvangen 
klimaatmiddelen in 2019 én een éénmalige resultaatafhankelijke onttrekking aan de 
behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds in aanvulling op het raadsbesluit n.a.v. de 
Septembercirculaire 2019.. 
 
2 Beoogd effect 

De gemeenteraad te informeren over de financiële positie van de gemeente in aanvulling op de reeds 
aangeboden programmabegroting 2020. Verder wordt beoogd om de ontvangen uitkering van 
klimaatmiddelen beschikbaar te houden voor toekomstige maatregelen én de uitkomsten van de 
Septembercirculaire 2019 in de jaarrekening 2019 mee te nemen conform de uitwerking die in het 
raadsvoorstel over die circulaire was opgenomen. 

 

3 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De structurele effecten van de decembercirculaire zijn doorgaans beperkt van omvang en worden om 
die reden meestal meegenomen in de eerstvolgende doorrekening n.a.v. de algemene uitkering, te 
weten bij de meicirculaire. Dit jaar is de ontwikkeling voor 2020 en 2023 voor een gering bedrag 
positief maar zien we in jaren 2021 en 2022 een nadeel van € 159.000 resp. € 70.000. Gelet op de 
omvang van deze uitkomsten wordt de begroting 2020  en de meerjarenraming bijgesteld.  
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4 Ontwikkeling van de uitkering uit het gemeentefonds 

Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar de informatie over de 
gemeentefondsuitkeringen: in de meicirculaire (op basis van de Voorjaarsnota), in de 
septembercirculaire (op basis van de Miljoenennota) en in de decembercirculaire  ter afronding van 
het lopende jaar (op basis van de Najaarsnota). De indeling van de circulaire is afgestemd op de 
soorten uitkeringen die het gemeentefonds kent, te weten de algemene uitkering en decentralisatie 
uitkeringen. In dit voorstel wordt inzicht gegeven op de wijzigingen in de rijksbijdragen volgens de 
Decembercirculaire 2019.  
 
Samenvatting 
De wijzigingen in de algemene uitkering worden verrekend met de behoedzaamheidsreserve. Na de 
mee- en tegenvallers in de septembercirculaire 2019 wordt nu voor 2019 wederom enkele 
aanpassingen in de meerjarenraming doorgevoerd. Voor de jaren 2020 en 2023 valt de algemene 
uitkering voordelig uit. De jaren 2019, 2021 en 2022 vallen nadelig uit.   
 
Inleiding 
Op 16 december 2019 is de Decembercirculaire gemeentefonds 2019 verschenen. De ontwikkeling 
van de uitkering uit het gemeentefonds wijzigt als gevolg van de actualisering van maatstaven, 
ontwikkelingen binnen de rijksbegroting en specifieke taakmutaties. Aan de hand van de circulaire zijn 
door Servicepunt71 de effecten voor de gemeente Leiderdorp doorgerekend. Het totaalbeeld is als 
volgt: 

x € 1.000 

Algemene uitkering / baten 2019 2020 2021 2022 2023 

Decembercirculaire 2019  -33.550   -35.195   -35.854   -36.212   -36.550  

Septembercirculaire 2019  -33.547   -35.204   -36.024   -36.293   -36.531  

Ontwikkeling  -3   10   170   81   -19  

 voordelig nadelig nadelig nadelig voordelig 

 
De Decembercirculaire bevat drie wijzigingen die wij ook doorzetten naar de uitvoeringsbudgetten: 

 De uitkering sociaal domein is neerwaarts bijgesteld. Dit nadeel wordt doorgezet 
overeenkomstig de werkwijze bij de septembercirculaire 2019 doorgezet naar het 
uitvoeringsbudget sociaal domein; 

 Verder is een gering bedrag beschikbaar gekomen voor de ‘brede impuls combinatiefuncties / 
buurtsportcoaches’. Dit bedrag blijft beschikbaar binnen het budget voor sport;  

 In de decemberwijziging zien we verder dat de rijksoverheid in 2019 extra bedragen heeft 
uitgekeerd voor klimaatmiddelen inzake transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten 
voor een totaal bedrag van € 237.098. Om deze middelen voor toekomstige maatregelen 
beschikbaar te houden moeten deze middelen gereserveerd worden; 

x € 1.000 

Taakmutaties / lasten 2019 2020 2021 2022 2023 

Uitk. integratie sociaal domein  -30   -12   -12   -12   -12  

Brede impuls combinatiefuncties   1   1   1   1  

Klimaatmiddelen  237      

Ontwikkeling  208   -11   -11   -11   -11  

 nadelig voordelig voordelig voordelig voordelig 
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Rekening houdend met de taakmutaties is het netto effect van de Decembercirculaire 2019 
Gemeentefonds als volgt: 

x € 1.000 

Totaalbeeld 2019 2020 2021 2022 2023 

Algemene uitkering  -3   10   170   81   -19  

Taakmutaties klimaatmiddelen etc.  208   -11   -11   -11   -11  

Netto resultaat  204   -1   159   70   -30  

 nadelig voordelig nadelig nadelig voordelig 

 
5 Effecten voor de behoedzaamheidsreserve 

De Behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds is bij de begroting 2020 ingezet om het 
meerjarenbeeld sluitend te maken. Voorgesteld wordt om de uitkomsten van de Decembercirculaire 
gemeentefonds 2019 voor de ontwikkeling van de algemene uitkering eveneens te verrekenen met de 
behoedzaamheidsreserve.  

  x € 1.000 
Behoedzaamheidsreserve uitkering 
gemeentefonds 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
Stand per 1 januari  1.693 153 1.180 1.376 1.900 

Geraamde mutaties begroting 2019 -662     

Mutaties 2e bestuursrapportage 2019 -405     

Mutaties begroting 2020-2023  935 -168 -45 141 

Septembercirculaire 2019 Gemeentefonds -473 91 523 639 534 

Decembercirculaire 2019 Gemeentefonds  1 -159 -70 30 

Stand per 31 december  153 1.180 1.376 1.900 2.605 

 

6 Resultaatafhankelijke mutaties in 2019 

In de decemberwijziging zijn extra bedragen heeft uitgekeerd voor klimaatmiddelen inzake 
transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten voor een totaal bedrag van € 237.098. Om deze 
middelen voor toekomstige maatregelen beschikbaar te houden moeten deze middelen apart gezet 
worden. Door de raad is eerder al besloten dat overschotten op budgetten van de 
duurzaamheidsagenda worden toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. Aangezien de begroting 
2019 op grond van wet- en regelgeving ná 31-12-2019 niet meer gewijzigd kan worden, stellen wij 
voor om ook de extra klimaatmiddelen als onderdeel van de algemene uitkering 2019 éénmalig als 
resultaatafhankelijke mutatie toe te voegen aan de reserve duurzaamheid.  
 
Op 8 november 2019 heeft uw raad besloten om de begroting 2019 én de begroting 2020 te wijzigen 
n.a.v. de uitkomsten van de septembercirculaire 2019 gemeentefonds. Hoewel de uitwerking in het 
raadsvoorstel van die gevolgen voor de algemene uitkering alsmede voor de ontwikkeling van de 
behoedzaamheidsreserve op een juiste wijze zijn gepresenteerd blijkt uit onze eigen controle dat de 
begrotingswijziging 2019 tegengesteld is verwerkt. In plaats van een verlaging van de geraamde 
opbrengst algemene uitkering is deze raming verhoogd. Daar staat tegenover dat in plaats van een 
verhoging van de geraamde onttrekking aan de behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds 
die onttrekking juist is verlaagd. Aangezien de begroting 2019 ná 31-12-2019 niet meer kan worden 
gewijzigd zal dat betekenen dat in de jaarrekening 2019 een groot nadeel zichtbaar wordt op de 
algemene uitkering. Vervelend omdat door deze fout onnodig een afwijking in de jaarrekening 2019 
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zichtbaar wordt. Teneinde een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen hebben wij inmiddels 
maatregelen getroffen waardoor de controle op de juistheid van de begrotingswijziging in een eerder 
stadium wordt uitgevoerd. Om het nadeel op de algemene uitkering te compenseren stellen wij voor 
om in 2019 éénmalig een resultaatafhankelijke onttrekking aan de behoedzaamheidsreserve uitkering 
gemeentefonds in de jaarrekening op te nemen van twee keer € 472.951 is totaal € 945.902. Op die 
manier wordt de realisatie alsnog in overeenstemming met de inhoud van het raadsvoorstel n.a.v. de 
septembercirculaire 2019 gebracht.  
  
7 Begrotingswijziging 2020 + wijziging meerjarenraming 2021-2023 

Programma

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

1 Meedoen in Leiderdorp -10.892 0 -10.892 0 -10.892 0 -10.892 0

2 Aantrekkelijk Leiderdorp 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemene Dekkingsmiddelen 0 9.759 0 169.696 0 81.041 0 -18.959

Overhead, VPB en onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo van baten en lasten -10.892     9.759        -10.892     169.696    -10.892     81.041      -10.892     -18.959     

Mutatie reserves -7.812 8.945 -167.749 8.945 -79.094 8.945 20.906 8.945

2020 2021 2022 2023

Resultaat 0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
Decembercirculaire 2019 Gemeentefonds van BZK    Z/20/093141/180927 
 
 
 


