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Onderwerp Decembercirculaire 2012 inzake het gemeentefonds 

Geachte heer, mevrouw 

Op donderdag 20 december 2012 is de decembercirculaire verschenen. Via deze brief wordt 
u geïnformeerd over de uitkomsten van deze circulaire. De circulaire zelf kunt u via de link 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/gemeentelijke-financien/gemeentefonds 
bekijken. De financiële effecten worden voor het jaar 2012 (en eerder) verwerkt in de 
Jaarstukken 2012 en voor 2013 in de Voorjaarsrapportage 2013. In deze brief wordt de 

volgende indeling gehanteerd: 
1. Financiële uitkomsten; 
2. Vermindering politieke ambtsdragers; 

3. Regeerakkoord; 
4. Tenslotte. 

1. Financiële uitkomsten 

De vergelijking met de cijfers uit de septembercirculaire 2012 is als volgt (bedragen 

* € 1.000). 

Septembercirculaire 2012 
Decembercirculaire 2012 
Mutatie 

2012 
113.335 
114.136 

801 

2013 
114.048 
114.298 

250 

2014 2015 
109.515 105.521 
109.515 105.521 

- -

2016 
105.395 
105.395 

-

De voor onze gemeente concrete mutaties ten opzichte van de septembercirculaire zijn zeer 
beperkt. Voor 2012 is dit een verhoging van € 165.000 door het uitkeren van de 
verdeelreserves 2011 en 2012. Er is een eenmalige uitkering van € 160.000 ter dekking van 

de transitiekosten voor de Regionale Uitvoeringsdiensten. 

wwwfscorrl 

MIX 



Ons kenmerk 13.0054027\fba 
Volgvel 2 

Verder zijn de inkomsten € 350.000 hoger als gevolg van een hoger aantal minderheden en 

bijstandsontvangers. Vooralsnog hebben we dit incidenteel opgenomen. Extra woonruimten 

en bedrijfsvestigingen leveren ook nog eens € 100.000 op. 

De stijging van 2013 is voor € 166.000 een doorwerking van de verdeelreserves uit 2011 en 

2012 en € 83.000 is de bij de septembercirculaire reeds aangekondigde compensatie voor 

extramuralisering van het ZorgZwaartePakket 

Daarnaast zijn er nog enkele positieve bijstellingen van de bedragen van voorgaande jaren 

(€ 70.000 in 2010 vanwege een bijstelling van de uitkeringsfactor en de WMO en een plus 

van € 410.000 in 2011 vanwege bijstelling WOZ-waarden en uitkering van de 

verdeelreserve). Ook deze meevallers zullen in de Jaarstukken 2012 verwerkt worden. Per 

saldo betekent dit een financieel voordeel van € 1.280.000. Het jaar 2010 is inzake het 

gemeentefonds hiermee definitief afgerekend. 

2. Vermindering politieke ambtsdragers 

De vermindering van het aantal politieke ambtsdragers zallager uitvallen dan de 25% die 

was opgenomen in het regeerakkoord Rutte I. Daardoor valt de korting op het 

gemeentefonds ook lager uit. Aangezien wij in het meerjarenbeeld ervan waren uitgegaan 

dat de gemeente de korting zou terugverdienen, was deze niet als negatieve post 

opgenomen en heeft de verlaging van de korting dan ook geen effect. 

Ook is er in de decembercirculaire een korting opgenomen voor lagere totale 

apparaatskasten voor gemeenten door de beoogde opschaling. Omdat nog niet duidelijk is 

hoe deze korting wordt toegepast (generiek of alleen bij daadwerkelijk samengaande 

gemeenten) is hiervoor nog geen bedrag opgenomen. 

3. Tenslotte 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de financiële gevolgen 

van de decembercirculaire. De financiële effecten van deze circulaire verwerken wij bij de 

Jaarstukken 2012 en de Voorjaarsrapportage 2013. Over de afspraken uit het regeerakkoord 
van Rutte 11 informeren wij u uiterlijk bij de Voorjaarsrapportage 2013. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, de ·· 


