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Nr. RI19.0050 (2019)   Betreft: Meicirculaire 2019   Aan de leden van de Gemeenteraad  Eind mei heeft het Ministerie van BZK de meicirculaire over het Gemeentefonds gepubliceerd. Aan de hand van deze circulaire berekenen de gemeenten de hoogte van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor de komende jaren. De verwerking van de uitkomsten van de meicirculaire vindt plaats in de begroting 2020-2023. De provinciale toezichthouders hanteren als uitgangspunt voor de begroting de meicirculaire als bron voor de beoordeling van de verwerking van de uitkering Gemeentefonds; de septembercirculaire mag daarin niet worden opgenomen.   Overigens is het niet gebruikelijk om apart een raadsinformatiebrief uit te geven over de uitkomsten van de meicirculaire omdat daar op wordt ingegaan bij de begroting. Maar om u toch te informeren, gelet op de behandeling van de kadernota, en mede op verzoek van de auditcommissie, ontvangt u deze raadsinformatiebrief met de gevolgen van de meicirculaire op de Algemene uitkering.   
Meicirculaire 2019 Uit de meicirculaire 2019 blijkt dat de accressen van 2020 dalen en deze daling structureel van aard is. De daling komt op het eerste gezicht minder opvallend tot uiting in onze cijfers door dat er ten aanzien van het Sociaal Domein grote plussen te zien zijn in het Gemeentefonds.   

Samenvattend 
De mutaties binnen de Algemene uitkering worden veroorzaakt door: 

-/-  Daling van het accres door een lagere loon- en prijsontwikkeling; 
-/- Daling van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds; 
+/+ Extra middelen voor de jeugdhulp binnen de Algemene uitkering; 
+/+ Uitkering loon- en prijsbijstelling voor onderdelen van het Sociaal Domein; 
+/+ Positieve bijstelling integratie-uitkering Sociaal Domein.  De meicirculaire geeft het volgende financiële beeld:  

Totaaloverzicht uitkering uit gemeentefonds (bedragen x € 1.000)  (1) Algemene uitkering 2019 2020 2021 2022 2023 Meicirculaire: basis 89.281 91.990 92.792 92.486 94.014 
(2) Integratie- en decentralisatie uitkeringen     Meicirculaire: basis 4.987 4.817 4.374 4.227 4.228 
(3) Integratie uitkering sociaal domein     Meicirculaire: basis 20.548 19.760 19.706 19.602 19.529 Suppletieregeling (deels incidenteel) 590 35 35 35 35 
Totaal gemeentefonds 115.406 116.602 116.907 116.350 117.806  

Effecten van de meicirculaire op ons begrotingssaldo De meicirculaire 2018 is de basis geweest voor de vorige begroting. Hierna zijn door het Rijk de september- en decembercirculaire (2018) uitgebracht, welke in de kadernota 2020-2023 zijn verwerkt.  In onderstaande tabel is het effect van de meicirculaire 2019 weergegeven ten opzichte van de begroting 2019 en kadernota 2020-2023. 
 
Overzicht uitkering uit gemeentefonds Den Helder (bedragen x € 1.000) 

 2019 2020 2021 2022 2023 meicirculaire 2019 - begroting 2019 2.581 3.487 2.715 1.418 2.874 meicirculaire 2019 - kadernota 2020-‘23 2.184 2.637 1.881 359 1.815    
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 Het verschil in bovenstaand tabel wordt veroorzaakt door de reeds in de kadernota opgenomen (verwachte) wijzigingen in de algemene uitkering, integratie-uitkering Sociaal Domein en de hogere compensatie Wmo vanuit het Rijk.  Het totale financiële effect van de meicirculaire 2019 ten opzichte van de kadernota kan worden gesplitst in een algemeen deel en een deel dat aan het sociaal domein is toe te rekenen. Schematisch kan deze splitsing als volgt worden weergegeven.  
Overzicht verdeling effect meicirculaire uit gemeentefonds (bedragen x € 1.000) 

 2019 2020 2021 2022 2023 Effect mutaties op het concernsaldo -/- 1.572 425 8 -/- 198 1.236 Effect voor het sociaal domein 3.756 2.212 1.873 557 579 
Totaal effect 2.184 2.637 1.881 359 1.815 

( -/- is nadelig)  
Overige effecten voor de begroting Zoals reeds aangegeven dient de meicirculaire 2019 als basis voor de begroting 2020. Deze circulaire is echter niet de enige financiële mutatie die ten opzichte van de kadernota nog plaats zal moeten vinden. In deze raadsinformatiebrief treft u alleen de bijstelling aan de batenkant aan (voor alleen het Gemeentefonds), dit is maar één kant van het verhaal. Er zullen tevens bijstellingen aan de uitgavenkant volgen, die hier mee samenhangen. Hierbij kunt u denken aan: - Inflatiecorrectie op de budgetten; - Actualisatie van de loonsom; - Actualisatie van de staat van Investeringen.  De omvang van deze bijstellingen wordt bij het opstellen van de begroting vastgesteld. Het totale effect van de hogere inkomsten en uitgaven is dan ook duidelijk. Vooralsnog gaan wij niet uit van een (aanzienlijke) voor- of nadelige invloed van de meicirculaire op de meerjarenbegroting.   Inmiddels ligt er sinds 29 juni een principeakkoord over de cao voor gemeenteambtenaren. De salarisverhoging die is opgenomen in dit akkoord (5% in 2020) overstijgt de procentuele stijging die is opgenomen in de technische uitgangspunten van de kadernota 2020-2023.   Bijlage: Uitleg over de onderdelen van het Gemeentefonds.  Den Helder, 3 juli 2019.   Burgemeester en Wethouders van Den Helder, burgemeester Koen Schuiling   secretaris Robert Reus    


