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Betreft: Septembercirculaire: Geen extra middelen voor gemeenten 

 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Een paar uur nadat de Koning de troonrede had uitgesproken, heeft het Ministerie van BZK de 
septembercirculaire gepubliceerd. Aan de hand van de circulaire berekenen de gemeenten de hoogte 
van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor de komende jaren. In deze brief leest u over 
de gevolgen van de septembercirculaire op de Algemene uitkering. Daarnaast treft u een overzicht 
aan van de effecten van eerdere circulaires op ons begrotingssaldo. 

 
Septembercirculaire 

De komende jaren daalt de Algemene uitkering van het Gemeentefonds. De daling is het grootst in 
2018. Vanaf 2019 blijft de uitkering ongeveer op het niveau van de meicirculaire. De totale financiële 
opgave voor de gemeente Den Helder blijft hiermee onveranderd.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De septembercirculaire geeft het volgende financiële beeld: 

 

Totaaloverzicht uitkering uit gemeentefonds (bedragen x € 1.000) 

 (1) Algemene uitkering 2018 2019 2020 2021 2022 

Septembercirculaire: basis 54.704 88.047 89.424 90.535 91.608 

Totaal verloop algemeen deel 54.704 88.047 89.424 90.535 91.608 

(2) Integratie- en decentr. uitkeringen 2018 2019 2020 2021 2022 

Septembercirculaire: basis 9.570 4.246 4.260 4.207 4.144 

(3) Integratie uitkering sociaal domein 2018 2019 2020 2021 2022 

Septembercirculaire: basis 45.022 19.753 19.543 19.441 19.385 

Suppletieregeling (deels incidenteel)  590 35 35 35 

Totaal verloop sociaal domein (3D’s) 45.022 20.343 19.578 19.476 19.420 

      

Totaal gemeentefonds 109.296 112.636 113.262 114.218 115.172 

 

Er zijn twee oorzaken voor de dalingen van de uitkering.  

 De omvang van het gemeentefonds is gekoppeld aan de rijksuitgaven.  

Stijgen de rijksuitgaven, dan groeit het gemeentefonds evenredig mee. Bij een 

daling van de rijksuitgaven daalt ook de uitkering van de Algemene uitkering.  

 Het maximum van het btw-compensatiefonds is bereikt.  

Gemeenten declareren de btw die ze moeten betalen bij het btw-

compensatiefonds. Dit fonds kent een maximum. Gemeenten hebben de 

afgelopen periode meer geïnvesteerd dan vorig jaar. Daardoor hebben ze  ook 

meer btw teruggevraagd bij het btw-compensatiefonds. 
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Effecten van eerdere circulaires op ons begrotingssaldo 

Eerder dit jaar hebben we de Maartcirculaire en Meicirculaire ontvangen. In de Maartcirculaire werd 
duidelijk wat de gevolgen van het regeerakkoord zijn. De accressen (de algemene stijgingen van de 
beschikbare bedragen voor het gemeentefonds) namen toe. In de meicirculaire 2018 staan de 
effecten van de integratie van de specifieke uitkeringen van het sociaal domein in de algemene 
uitkering.  

In onderstaande tabel vindt u het effect op het algemene deel van de uitkering en het effect op de 
bijdragen van het sociaal domein op ons begrotingssaldo.  

 

Overzicht uitkering uit Gemeentefonds Den Helder (bedragen x € 1.000) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Effect septembercirculaire op het 
algemene deel van de uitkering 

-/- 1.278 -/- 248 -/- 226 -/- 575 37 

Effect septembercirculaire op het 
sociaal domein 

100 59 375 601 203 

Effect septembercirculaire 2018 t.o.v. 
de meicirculaire 2018 

-/- 1.178 -/- 189 148 27 240 

 

 

Bijlage: Uitleg over de onderdelen van het Gemeentefonds. 

 

 

Den Helder, 23 oktober 2018. 
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