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Van  : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 8 oktober 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder B.C. Lont 
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Contactpersoon : W.A. Kole 

Tel.nr. : 8650 

E-mailadres : kole.a@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Algemene uitkering gemeentefonds 

 

Kennisnemen van: 
 

De raadsinformatiebrief over de ontwikkeling van de algemene uitkering gemeentefonds naar aanleiding 
van de septembercirculaire 2019. 

Inleiding: 
 

Op 17 september 2019 ontving de gemeente Oudewater de septembercirculaire 2019. Deze circulaire is 
een vervolg op de meicirculaire 2019, die verwerkt is in de begroting 2020-2023. In deze 
raadsinformatiebrief geven wij de financiële gevolgen weer voor de gemeente Oudewater voor het lopende 
boekjaar  2019, de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023.  
 

Kernboodschap: 

In de septembercirculaire is het accres macro over 2019 verlaagd met ruim 218 miljoen als gevolg van de 
verwachting dat het Rijk minder uitgeeft dan geraamd. Hierdoor gaat het trap op-trap af beginsel in werking 
treden. De verlaging van het accres betekent dat Oudewater € 50.802 minder ontvangt dan geraamd naar 
aanleiding van de meicirculaire 2019. Daar staat tegenover dat er voor de jaren 2020-2023 voordelen 
worden verwacht. Met deze voordelen moet echter zeer terughoudend worden omgegaan, zodra het Rijk 
weer minder gaat uitgeven dan oorspronkelijk geraamd, gaat er korting op de algemene uitkering plaats 
vinden. 
 



 

Financiën 

In de bijlage bij deze informatiebrief zijn de herrekeningen weergegeven. De verschillen tussen de 
meicirculaire 2019 en de septembercirculaire 2019 geven de volgende bedragen te zien: 
 
2019: € 15.291 nadeel 
In het door de septembercirculaire voor 2019 veroorzaakte saldo is rekening gehouden met twee 
decentralisatie-uitkeringen.  
De eerste is de decentralisatie-uitkering kerkenvisies waaruit Oudewater een bedrag van € 25.000 
ontvangt. Voor ditzelfde bedrag dient een uitgaaf geraamd te worden aangezien Oudewater nu een 
kerkenvisie gaat (laten) opstellen.  
De tweede is de decentralisatie-uitkering centrale stem opnemen. Gemeenten die hebben deelgenomen 
aan het experiment stemopneming bij de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen in 
maart 2019 en /of bij de verkiezing van het Europees parlement in mei 2019 ontvangen voor de hogere 
kosten per verkiezing een bijdrage. De gemeente Oudewater ontvangt € 5.000 voor het experiment 
stemopneming bij de verkiezing van het Europees parlement.  Voor hetzelfde bedrag wordt een uitgave 
geraamd. 
 
2020: € 104.334 voordeel  
2021: € 254.502 voordeel 
2022: € 287.251 voordeel 
2023: € 244.662 voordeel 
 

Bedacht moet worden dat de voordelen die nu berekend zijn in de volgende circulaire zo maar weer kunnen 
omslaan in nadelen. Zodra het Rijk weer minder gaat uitgaven dan oorspronkelijk geraamd, gaat er weer 
een korting op de algemene uitkering plaatsvinden volgens het ‘trap op trap af beginsel, wat weer leidt tot 
een lagere algemene uitkering. 
 

 

Vervolg: 
 

De verrekening over 2019 wordt meegenomen in de jaarrekening 2019. De verrekeningen  voor de jaren 
2020 tot en met 2023 worden meegenomen in de voorjaarsrapportage 2020.  

Bijlagen: 
Uitkomsten septembercirculaire 2019 geregistreerd in Corsa onder 19.089031 

 
 

 
Het college van burgemeester en wethouders, 

  

 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 



 

Bijlage 1 
Uitkomsten septembercirculaire 2019 
 

Op 17 september 2019 ontving de gemeente Oudewater de septembercirculaire 2019. Deze 
circulaire is een vervolg op de meicirculaire 2019, die is verwerkt in de begroting 2020-2023. 
 
In deze bijlage geven wij de financiële gevolgen weer voor de gemeente Oudewater voor het 
lopende boekjaar 2019, de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023.  

 

 

Uitkomsten septembercirculaire 2019 versus meicirculaire 2019 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 

meicirculaire 2019  12.759.521 13.177.405 13.212.860 13.160.604 13.285.102 

septembercirculaire 2019 12.744.231 13.281.739 13.467.362 13.447.855 13.529.764 

verschil -15.290  104.334  254.502  287.251  244.662  

  nadeel voordeel voordeel voordeel voordeel 
Tabel 1 

 

 

Verklaring verschillen 

 

Tabel 2 

 

 
Toelichting verschillen 
 

2019 
Voor het jaar 2019 vallen er drie zaken op: 

o Uitkeringsfactor: de uitkeringsfactor over 2019 daalt van 1,554 in de meicirculaire 
2019 naar 1,548 in de septembercirculaire 2019 en wordt veroorzaakt door de lager 
dan verwachtte netto-rijksuitgaven. Dit geeft een nadeel van € 50.802,-. 

o Decentralisatie-uitkering Kerkenvisies (DU): aan het gemeentefonds is macro € 9 
miljoen toegevoegd voor de ontwikkeling van integrale kerkenvisies op gemeentelijk 
niveau. De verdeling van de beschikbare middelen per gemeente is afhankelijk van 
de omvang van het kerkenaantal. Gemeenten met een kerkenaantal van 1 tot en met 
19 kerken kunnen € 25.000 aanvragen. De gemeente Oudewater ontvangt op basis 
van de aanvraag € 25.000. 

o Decentralisatie-uitkering experiment Centrale Stem opnemen: gemeenten die hebben 
deelgenomen aan het experiment centrale stemopneming bij de gecombineerde 
provinciale staten- en waterschapsverkiezingen in maart 2019 en/of bij de verkiezing 
van het Europees Parlement in mei 2019 ontvangen voor de hogere kosten per 
verkiezing een bijdrage. De kosten kunnen samenhangen met het vervoer en de 
opslag van de stembescheiden, met de ruimte waar de centrale stemopneming wordt 
gehouden en met de vergoeding aan de leden van het gemeentelijk stembureau en 

 

 2019  2020  2021 2022   2023 

uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor 

van toepassing is 4.118  -8.518  5.082  5.655  5.166  

Uitkeringsfactor -50.802  109.944  246.460  278.578  236.537  

Kerkenvisies (DU) 25.000          

Centrale Stem Opnemen (DU) 5.000          

3D's in het sociaal domein 1.393  2.908  2.960  3.018  2.959  

Totaal verschil -15.290  104.334  254.502  287.251  244.662  

  nadeel voordeel voordeel voordeel voordeel 



de tellers. De gemeente Oudewater ontvangt op basis van het experiment bij de 
verkiezingen van het Europees Parlement € 5.000,-. 

 
2020 

o Het voordeel voor het jaar 2020 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijging van 
de uitkeringsfactor van 1,606 uit de meicirculaire 2019 naar 1,619 uit de 
septembercirculaire 2019. 

 
2021 

o Het voordeel voor het jaar 2021 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijging van 
de uitkeringsfactor van 1,607 uit de meicirculaire naar 1,636 uit de 
septembercirculaire 2019. 

 
2022 

o Het voordeel voor het jaar 2022 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijging van 
de uitkeringsfactor van 1,612 uit de meicirculaire 2019 naar 1,645 uit de 
septembercirculaire 2019. 

 
2023 

o Het voordeel voor het jaar 2023 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijging van 
de uitkeringsfactor van 1,628 uit de meicirculaire 2019 naar 1,656 uit de 
septembercirculaire 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


