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BESTUURSSAMENVATTING
In de maartcirculaire 2018, een extra uitgebrachte circulaire mede vanwege de
gemeenteraadsverkiezingen, zijn de gemeenten geïnformeerd omtrent de te verwachten uitkeringen
uit het gemeentefonds. De maartcirculaire is een op hoofdlijnen cijfermatige uitwerking van het
Regeerakkoord en de programmastart van het interbestuurlijk programma (IBP). Daarin zijn ook een
aantal ontwikkelingen die effect hebben op het gemeentefonds opgenomen. In de bijgaande
informatienotitie wordt het resultaat van deze maartcirculaire 2018 en een eerste voorzichtige
beschouwing van de effecten van het regeerakkoord/ IBP op de algemene uitkering voor de
gemeente Raalte weergegeven. Deze tussentijdse maartcirculaire is uitsluitend ter informatie en
wordt niet verwerkt in de begroting. De meicirculaire 2018, welke eind mei/ begin juni beschikbaar
komt, vormt de basis voor de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.
BESLISPUNTEN
1. Via bijgaande informatienotitie kennis te nemen van de maartcirculaire 2018 en de voorzichtige
inschatting van de gevolgen van het regeerakkoord/ programmastart van het IBP op de
gemeentefonds-uitkering voor de gemeente Raalte.
2. De informatienotitie door te leiden naar de gemeenteraad.

BESLUIT
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INLEIDING
De maartcirculaire is een extra uitgebrachte circulaire mede vanwege de gemeenteraadsverkiezingen
om de nieuw te vormen colleges op hoofdlijnen te informeren over de cijfermatige uitwerking van het
Regeerakkoord en de programmastart van het interbestuurlijk programma (IBP). Momenteel vindt de
voorjaarsbesluitvorming bij het Rijk plaats, waardoor informatie uit deze circulaire bijgesteld kan
worden in latere circulaires. In de meicirculaire 2018 worden we hierover verder geïnformeerd. In
deze notitie zitten dus diverse prognoses/ aannames, die nog bijgesteld kunnen worden.
Het Rijk stelt een ruim accres beschikbaar: €1,1 mld. in 2018 oplopend naar 5,4 mld. in 2022. Een
belangrijk deel van dit accres, circa € 0,8 mld. in 2018 oplopend tot € 2,5 mld. in 2022 is al vertaald in
voorgaande circulaires en opgenomen in de gemeentelijke begroting. Verder is een belangrijk deel
van het accres ter dekking voor loon- en prijsontwikkeling en volumegroei inclusief sociaal domein.
Daarnaast zijn er een aantal stelposten opgenomen, die de budgettaire ruimte beperkt. Uit de
accressen moeten, tezamen met de overige beschikbare dekkingsmiddelen, de opgaven en ambities
voor de nieuwe bestuursperiode bekostigd worden. Denk daarbij, naast de gemeentelijke opgaven,
aan de maatschappelijke opgaven opgenomen in het Interbestuurlijk Programma.
In de bouwstenennotitie voor de collegeonderhandelingen hebben we op basis van een zeer globale
aanname een indicatieve financiële ruimte in het acres afgegeven van € 0,7 mln. in 2018 oplopend tot
€ 2,4 mln. in 2022. Deze aanname was gebaseerd op berichtgeving van het rijk. Op basis van deze
maartcirculaire en de hierin gemaakte prognoses/ aannames verwachten wij dat deze ruimte zich
beperkt van -/- € 0,3 miljoen in 2018 oplopend naar € 0,9 miljoen in 2022. Deze beperktere
beschikbare financiële ruimte wordt veroorzaakt doordat circa de helft van het accres al is verwerkt in
eerdere circulaires en in de gemeentelijke begroting alsmede door toenemende uitgaven aan de
lastenzijde. Het betreft hier nog prognoses/ aannames welke in komende circulaires nog bijgesteld
kunnen worden.

BEOOGD EFFECT
De gemeenteraad actief informeren over het resultaat van de maartcirculaire 2018 voor de gemeente
Raalte.
ARGUMENTEN
1.1 en 2.1 Actuele informatie is van belang om tot een goede bestuurlijke afweging te kunnen komen.
Met de maartcirculaire 2018 wordt een actueel beeld geschetst van de te verwachten uitkering van
het rijk binnen zowel de algemene uitkering als de uitkering t.b.v. het sociaal domein.
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KANTTEKENINGEN
1.1 en 2.1 Maartcirculaire 2018 geeft nog geen definitief inzicht in de te ontvangen uitkering
gemeentefonds
De maartcirculaire 2018 betreft een 1e financiële uitwerking van het Regeerakkoord en IBP op
hoofdlijnen. In de komende meicirculaire 2018 vinden waarschijnlijk bijstellingen plaats. De
meicirculaire 2018 vormt de basis voor de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.
FINANCIËN
Zie bijgevoegde informatienotitie.

VERVOLG
-

De raadsleden informeren door het toezenden van bijgevoegde informatienotitie

-

Eind mei/begin juni 2018 wordt de meicirculaire 2018 verwacht, gebaseerd op de
voorjaarnota van het Rijk, die de gemeenten verder informeert over de omvang en verdeling
van de algemene uitkering. De meicirculaire vormt de basis voor de begroting 2019 en
meerjarenraming 2020-2022

COMMUNICATIE
N.v.t.
BIJLAGEN
Raadsinformatienotitie
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