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

Inleiding: 

Op 10 december 2018 is de decembercirculaire 2018 ontvangen. Deze circulaire is een vervolg op de 
septembercirculaire 2018, waarover middels RIB 18R.00658 is gecommuniceerd richting gemeenteraad. 

Kernboodschap: 

De decembercirculaire geeft aan dat deze circulaire geen moment is voor nieuwe accresramingen. Dit 
betekent dat het accres ten opzichte van de septembercirculaire ongewijzigd blijft. Wel wordt aangegeven 
dat de Najaarsnota van de rijksoverheid duidelijk maakt dat de verwachte uitgaven voor 2018 ten opzichte 
van de miljoenennota verder afnemen. Dit betekent dat in de meicirculaire 2019 het accres voor 2018 naar 
beneden bijgesteld zal worden. De najaarsnota geeft ten opzichte van de miljoenennota aan dat er tot 1 
oktober 2018 een extra onderuitputting is van 1,1 miljard. Daarnaast is uit diverse bronnen duidelijk 
geworden dat de uitgaven in de laatste maanden van 2018 waarschijnlijk de raming ook niet halen. 

Financiën: 

In de bijlage bij deze raadsinformatiebrief zijn de herrekeningen van de decembercirculaire weergegeven. 
In deze herrekeningen is tevens rekening gehouden met de definitieve vaststelling van enkele maatstaven 
in 2018, welke doorwerken naar 2019 en volgende jaren. De verschillen tussen de septembercirculaire 
2018 en de decembercirculaire 2018 geven de volgende voordelen te zien: 

2018: 72.266 
2019: 53.376 
2020: ĥ 50.245 
2021: 50.289 
2022: 6 50.354 
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Naast het door de decembercirculaire veroorzaakte voordelige saldo in 2018 is er in de decembercirculaire 
een Decentralisatie uitkering Pilots woningmarkt C 500.000 voor Woerden opgenomen. 
Dit bedrag wordt uitgekeerd aan 15 gemeenten die hieraan deelnemen. Woerden is 1 van de gemeenten 
die aan de slag zijn gegaan om het beleid ten aanzien van gebiedsontwikkeling te versterken. Dit betekent 
dat dit bedrag ook geraamd dient te worden als uitgaaf. 
Doordat hiervoor de Decentralisatie uitkering Pilots woningmarkt wordt ontvangen, verloopt dit derhalve 
budgettair neutraal. Dit zelfde geldt voor de Decentralisatie uitkering energie maatregelen waarvoor een 
bedrag van C 10.020 wordt ontvangen. Hiervoor wordt voor het zelfde bedrag ook een uitgaaf geraamd. Dit 
bedrag is bestemd voor het uitvoeringsplan van de ODRU 2019. 

Hiernaast heeft er een voorlopige vaststelling van de algemene uitkering over 2016 en 2017 
plaatsgevonden. Over 2016 moet er C 164.248 worden terugbetaald en over 2017 wordt een bedrag 
ontvangen van C 66.580. Per saldo dus een nadeel van ē 97.668. 

Vervolg: 

De verrekeningen over 2016 en 2017 alsmede de hogere opbrengst over 2018 worden verwerkt in de 
jaarrekening 2018. De hogere opbrengst 2019 tot en met 2022 worden meegenomen in de Maartbrief. 

Bijlagen: 

Berekening algemene uitkering gemeentefonds decembercirculaire 2018 geregistreerd in Corsa onder 
19İ.00009 Z 

listreje 

De secretaris, 

«flrKT0ïïsbewBn MBA drs. M.H.J. v ijsbergen MBA V. er 
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Uitkomsten Decembercirculaire 2018 

 

Onlangs is de decembercirculaire 2018 ontvangen. In deze circulaire worden de geldstromen 

vanuit het Rijk naar de gemeenten betreffende algemene uitkering geactualiseerd. Met ingang 

van 2019 zijn de integratie uitkering AWBZ/WMO en de integratie uitkering Jeugdzorg 

grotendeels geïntegreerd in de algemene uitkering. Alleen de integratie-uitkering 

Participatiewet en een deel van de integratie-uitkering Jeugd, namelijk Voogdij/18+, worden 

nog als integratie-uitkering uitgekeerd.  

 

In deze notitie geven wij de financiële gevolgen weer voor de gemeente Woerden voor het 

lopende boekjaar 2018, de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.  

 

1.Algemene uitkering 2018 

 

Uitkomsten decembercirculaire 2018    

  2018 

Septembercirculaire 2018 44.014.680 

Decembercirculaire 2018 44.596.966 

Saldo voordeel 582.286 

 

 

2. Algemene uitkering 2019-2022 

 

Uitkomsten decembercirculaire 2018          

  2019 2020 2021 2022 

Septembercirculaire 2018 63.892.723 65.181.253 65.959.743 66.786.629 

Decembercirculaire 2018 63.946.099 65.231.498 66.010.032 66.836.983 

Saldo voordeel 53.376 50.245 50.289 50.354 

 

 

3. Integratie-uitkering Sociaal domein 2018 AWBZ/WMO en Jeugd 

 

Uitkomsten decembercirculaire 2018 - Sociaal domein AWBZ/WMO en 

Jeugd   

  2018 

Septembercirculaire 2018 14.456.048 

Decembercirculaire 2018 14.456.048 

Saldo 0 

 

 

4. Integratie-uitkering Sociaal domein 2018 Participatie 

 

Uitkomsten decembercirculaire 2018 - Sociaal domein Participatie   

  2018 

Septembercirculaire 2018 5.946.428 

Decembercirculaire 2018 5.946.428 

Saldo  0 

 

 

 

 

 

 

 



5. Integratie-uitkering Sociaal domein 2019-2022 Participatie en Voogdij/18+ 

 

Uitkomsten decembercirculaire 2018- 

Sociaal domein Participatie en Voogdij 2019 2020 2021 2022 

Septembercirculaire 2018 6.241.065 6.026.813 5.903.151 5.803.213 

Decembercirculaire 2018 6.241.065 6.026.813 5.903.151 5.803.213 

Saldo  0 0 0 0 

 

 

6. Integratie-uitkering WMO 2018 

 

Uitkomsten decembercirculaire 2018 - WMO   

  2018 

Septembercirculaire 2018 3.109.929 

Decembercirculaire 2018 3.109.929 

Saldo  0 

 

Bedragen met een – teken zijn nadeel. 


