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Junicirculaire 2012 inzake het gemeentefonds

- 4 JU11 2012

Geachte heer, mevrouw
Op woensdag 13 juni 2012 is de junicirculaire verschenen. Via deze brief wordt u
geïnformeerd over de uitkomsten van deze circulaire. De circulaire zelf kunt u via de link
http://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/qemeenten/qemeenteliike-financien/gemeentefonds
terugvinden. De financiële effecten worden voor het jaar 2012 verwerkt in de
Najaarsrapportage 2012 en voor de jaren 2013-2016 in de Programmabegroting 2013-2016.
Bij deze rapportage vindt de bestuurlijke afweging plaats. In deze brief wordt de volgende
indeling gehanteerd:
1. Financiële uitkomsten;
2. Suppletie- uitkering bommenregeling
3. Tenslotte.

l.

Financiële uitkomsten

De vergelijking met hetgeen cijfermatig is opgenomen in de Voorjaarsrapportage (VJR) 2012
is als volgt (bedragen * € 1.000):

Meerjarenbeeld VJR 2012
Junicirculaire 2012
Mutatie

1

2012
111.925
112.392
467

1

2013
118.550
114.202
-1- 4.347

1

2014
112.821
108.873
-1- 3.948

1

2015
108.899
105.461
-1- 3.438

1

2016
108.798
105.172
-1- 3.626

~

1

~~~.
.

FSk
wav..1a< niq

MIX
lxa,,,er ":,r,
,~Pl,l,>tWO"I<IE
t,"ll<Olilit

t-s<: (;l 04:3:3ci
...

Ons kenmerk
Volgvei

12.0449325\fba
2

De negatieve ontwikkelingen zijn met name toe te schrijven aan lagere accressen over de
gehele periode. Hierbij dient tevens opgemerkt te worden dat bij het accres voor 2014 en
verder wordt uitgegaan van verhoogde rijksinvesteringen in de infrastructuur. Gezien de
huidige verwachtingen met betrekking tot benodigde verdere bezuinigingen kunnen deze
cijfers nog aanzienlijk veranderen. Opgemerkt wordt tevens dat de accressen onderhevig
zijn aan effecten van budgettaire besluitvorming door een na de verkiezingen te vormen
kabinet. Er worden aanvullende bezuinigingen genoemd van rond de E 20 miljard. In de
recent uitgekomen Juniraming 2012 stelt het Centraal Planbureau (CPB) dat om de
rijksbegroting houdbaar te maken een verdere verbetering van het begrotingssaldo met E 8
miljard benodigd is. Om in 2017 evenwicht te bereiken, ligt de benodigde verbetering
inderdaad rond de E 20 miljard.
De effecten van het Lente-akkoord zijn kleiner dan aanvankelijk verwacht, omdat een groot
deel van de maatregelen neerkomen op lastenverzwaring in plaats van lagere rijksuitgaven
die zouden doorwerken in het 'samen de trap af' principe.
Naast de ontwikkeling van het accres zorgen ook een verlaging van de uitkeringsbasis en
een aanpassing van de rekentarieven voor de WOZ-waarderingen voor negatieve effecten in
2013 ( E 1,4 mln.), 2014 en 2015 (E 2,5 mln.) en 2016 ( E 2 , l mln.).
Het cijfer voor 2012 is enigszins vertekend door de toevoeging van de suppletie-uitkering
Bommenregeling voor een bedrag van E 1,3 mln. Aangezien deze middelen specifiek voor
dit doel besteed zullen worden, kunnen zij niet aan de algemene middelen toegevoegd
worden. Verrekend met dit bedrag en een positieve afrekening over 201 1 van E 0,3 miljoen
resteert voor 2012 een netto nadeel van E 0,4 mln. Dit zal verwerkt worden bij de
Najaarsrapportage 2012.
Voor de jaren 2013-2016 wordt het negatieve effect opgevangen door de eerder opgenomen
stelposten voor de bezuinigingen op het gemeentefonds. Voor 201 3 is deze stelpost dan
geheel opgebruikt en blijft een negatief effect over van E 0,4 mln. Voor de jaren 2014-2016
resteert er dan nog tussen de E 2 mln. en E 3 mln. per jaar. Gezien de onzekerheid van de
ontwikkeling van het accres in 2014 en verder en de aanvullende bezuinigingen is het
verstandig deze stelposten voorlopig aan te houden. Dit sluit aan op het middenscenario,
zoals wij dat hanteren in onze begroting.

2.
Suppletie- uitkering bommenregeling
Via raadsbesluit 201 1.0047471 is door uw raad besloten een specifieke uitkering uit het
gemeentefonds aan te vragen voor detectie en ruimingwerkzaamheden voor het
ringvaartproject, het PrimAviera project en het Jansoniusterrein. Via de junicirculaire is de
uitkering toegekend tot een bedrag van E 1.273.546. Via de Najaarsrapportage ontvangt u
een voorstel voor de bestemming van dit geld.
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3.
Tenslotte
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de financiële gevolgen
van de junicirculaire. De structurele financiële effecten verwerken wij bij de
Programmabegroting 2012.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
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