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Beste dames/heren,
De algemene uitkering van het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van onze gemeente en
bepaald voor 60% onze inkomsten. In deze brief informeren we u op hoofdlijnen over de financiële
gevolgen van de septembercirculaire gemeentefonds 2019. De septembercirculaire 2019 is gebaseerd op
de Miljoenennota van het Rijk.
Relatie met begroting 2020

De begroting 2020-2023 is gebaseerd op de meicirculaire 2019. Op basis van de septembercirculaire
2019 wordt de algemene uitkering ten opzichte van de meicirculaire 2019 voor alle jaren fors naar boven
bijgesteld. De stijging bedraagt in 2020 € 595.000 en loopt in 2021 op naar € 728.000. In 2022 en 2023
bedraagt de stijging € 688.000 en € 651.000. De stijging van de algemene uitkering wordt veroorzaakt
door:
een positieve ontwikkeling van het accres ( = de jaarlijkse toe- en afname van het gemeente- fonds
die voortvloeit uit de koppeling aan de rijksuitgaven);
mutaties in hoeveelheidsverschillen;
de ontwikkeling van de uitkeringsbasis.
Stabiliteit en onzekerheid uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering heeft de afgelopen jaren grote schommelingen laten zien door de economische
ontwikkeling en door de herverdeling van het gemeentefonds. Ook in deze septembercirculaire zijn er
grote wijzigingen ten opzichte van de meicirculaire voor de jaren 2019 t/m 2023.
De verwachting is dat ook voor de komende jaren de inkomsten uit het gemeentefonds niet stabiel en dus
onzeker zijn. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de normeringssystematiek (samen de trap op en af)
te afhankelijk is van de uitgaven van het Rijk. Onder andere door de stikstofproblematiek is het mogelijk
dat geplande investeringen van het Rijk vanaf 2020 naar achteren worden geschoven. Daardoor kunnen
de accressen weer naar beneden bijgesteld worden.
Op dit moment wordt de verdeling van de algemene uitkering herzien, de omvang van het
gemeentefonds blijft gelijk. De eerste resultaten worden begin 2020 bekend gemaakt, er zullen voor- en
nadeelgemeenten zijn. Hierbij wordt ook gekeken naar de beoogde stabiliteit. Er worden varianten
uitgewerkt voor de normering van de fondsen vanaf 2022. In de tussentijd zal het kabinet bezien of het
mogelijk en wenselijk is om voor de jaren 2020 en 2021 maatregelen te treffen die de schommelingen
gedurende een lopend begrotingsjaar kunnen voorkomen of dempen.
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Verder zijn in deze circulaire de aantallen van veel maatstaven geactualiseerd. De aantallen zijn veelal
gestegen. In de berekeningen zijn wij ervan uitgegaan dat deze stijgingen een structureel karakter hebben.
In de komende periode wordt duidelijk hoe deze aantallen zich gaan ontwikkelen.
De septembercirculaire 2019, gevolgen voor de begroting 2020-2023

Gelet op de vorenstaande onzekerheden wordt bij de behandeling van de begroting voorgesteld om de
voordelen van de septembercirculaire 2019 vooralsnog te parkeren totdat meer zekerheid bestaat over de
herverdeling van het gemeentefonds, de uitkomsten van de evaluatie van de normeringssystematiek en
ontwikkeling van de maatstaven. Naar verwachting komt er meer duidelijkheid bij de meicirculaire 2020.
Mochten de nu gepresenteerde voordelen definitief worden, dan heeft dit een positief effect op de
tekorten in de jaarschijven 2020 en 2021 van de begroting.
Regionale Energie Strategieën

Conform het klimaatakkoord stelt het Rijk voor een periode van 3 jaar middelen beschikbaar voor de
ondersteuning van het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES). Omdat Cranendonck in de
regio als ontvangende gemeente fungeert ontvangt Cranendonck op basis van de septembercirculaire een
bedrag van € 1.705.000.
Het is de bedoeling dat de regio deze middelen doelgericht inzet voor de definiëring van hun Regionale
Energiestrategie. De besluitvorming over de besteding van deze middelen vindt in de regio plaats. Het
bedrag van € 1.705.000 wordt daarom ook doorbetaald aan de regio. In de T Burap 2019 is deze mutatie
opgenomen.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
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