
Gemeente Oiidew'tiier 

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 
18R.00752 

Van College van burgemeester en wethouders 

Datum : 20 november 2018 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder B.C. Lont 

Portefeuille(s) : Financiën 

Contactpersoon : A. Kole 

Tel.nr. : 8650 

E-mailadres : kole.a@woerden.nl 

Onderwerp: 

septembercirculaire 2018 algemene uitkering gemeentefonds 

Kennisnemen van: 

De raadsinformatiebrief over de ontwikkeling van de algemene uitkering gemeentefonds naar aanleiding 
van de septembercirculaire 2018. 

Inleiding: 

Op 19 september 2018 is de septembercirculaire 2018 ontvangen. Deze circulaire is een vervolg op de 
meicirculaire 2018 en is verwerkt in de programmabegroting 2019-2022. 

Kernboodschap: 

In de septembercirculaire is het accres over 2018 naar beneden bijgesteld met macro 194 miljoen. Dit werkt 
door naar 2019 en volgende jaren. De neerwaartse bijstelling is het gevolg van het in 2018 achterblijven 
van de rijksuitgaven. 



Financiën 

In de bijlage bij deze raadsinformatiebrief zijn de herrekeningen van de septembercirculaire weergegeven. 
In deze herrekeningen is tevens rekening gehouden met de definitieve vaststelling van enkele maatstaven 
in 2018. De verschillen tussen de meicirculaire 2018 en de septembercirculaire 2018 geven de volgende 
afwijkingen te zien: 

jaar bedrag voordeel/nadeel 
2018 209.134 Nadeel 
2019 4.325 Voordeel 
2020 21.279 Voordeel 
2021 7.621 Nadeel 
2022 5.098 Voordeel 

Conform de richtlijnen van de provincie wordt een septembercirculaire niet opgenomen in de begroting van 
het lopende jaar. 

Vervolg: 

De lagere opbrengsten over 2018 worden verwerkt in de jaarrekening 2018. De afwijkingen over 2019 tot 
en met 2022 worden meegenomen in de Maartbrief. 

Bijlagen: 

Berekening algemene uitkering gemeentefonds septembercirculaire 2018 geregistreerd in Corsa onder 
18.023802. 

Het college van burgemeester en wethouders, 

De wnd. secretaris De burgemeester 

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



Berekening uitkomsten septemberculaire gemeentefonds 2018 2018 2019 2020 2021 2022 
(Let op: -/- = ontvangst en + = uitgave) 

Meicirculaire 2018 (Algemene Uitkering) -8.401.485 -11.583.141 -11.755.014 -11.891.691 -11.990.114 
Septembercirculaire 2018 (Algemene Uitkering) -8.191.171 -11.583.565 -11.776.328 -11.884.119 -11.995.269 

Meicirculaire 2018 (integratie-uitkering Wmo) -614.693 0 0 0 0 
Septembercirculaire 2018 (integratie-uitkering Wmo) -614.296 0 0 0 0 

Meicirculaire 2018 (integratie-uitkering AWBZ/Wmo en Jeugd) -2.870.819 -640.911 -630.130 -606.897 -587.883 
Septembercirculaire 2018 (integratie-uitkering AWBZ/Wmo en Jeugd) -2.872.396 -644.813 -630.095 -606.847 -587.826 

Totaal saldo Meicirculaire -152.624 -429.341 -561.417 -675.890 -755.299| 

ļTotaal saldo Septembercirculaire 56.510 -433.667 -582.696 -668.268 -760.397 

Verschil septembercirculaire 2018 ten opzichte van de meicirculaire 2018 -209.134 4.325 21.279 -7.621 5.098 
nadeel voordeel voordeel nadeel voordeel 


