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Geachte heer Van Esterik,

Op 5 september j.l. ontvingen wij van u een vraag ten aanzien van de wijze van verwerking van de 
Algemene uitkering in het meerjarenperspectief. Daarbij verwijst u naar een eerder gedane 
toezegging voorafgaand aan het overleg bij de provincie.  

De toezegging waarop u doelt, namelijk dat voor het overleg bij de provincie is toegezegd dat 
berekeningen van de meicirculaire worden toegezonden, is niet bekend bij het college. Daarom is de 
beantwoording uitgebleven. Uiteraard zullen wij de controlerende rol van de raad faciliteren en 
daarom beschouwen wij uw vraag als een technische vraag van de fractie van de PvdA en zullen de 
beantwoording (binnen de gestelde termijn van 10 werkdagen) via de griffier aan alle raadsleden 
verspreiden.

In de Voorjaarsnota 2011 (VJN) is de Algemene uitkering  ten gevolge van de mei-circulaire 2011 
meerjarig (zoals gebruikelijk na het uitkomen van een circulaire) herrekend. Voor 2012 is aan de 
gemeente Stichtse Vecht een bedrag van € 50.677.800 (pagina 11 VJN) toegekend. De berekening 
van dit bedrag is gebaseerd op de geactualiseerde aantallen binnen de verdeelmaatstaven.  Deze 
uitkomst is vervolgens afgezet tegen de uitkomst van eerdere berekeningen en zoals verwerkt in de 
programmabegroting 2011 groot € 49.612.100. Het nettoverschil (nominaal acres), groot € 993.700, 
is opgenomen in de Voorjaarsnota, zie pagina 13 en de bijlage op pagina 14. Dit voordeel is 
exclusief de suppletie-uitkering Impuls Brede school (combifuncties) ad € 72.000.

In het bedrag ad € 50.677.800 is begrepen de loon (3%)- en prijscompensatie (2,25%), in 
percentages uitgedrukt, die eveneens in de meicirculaire bekend zijn gemaakt (zie pagina 43 
circulaire).  Voor de Stichtse Vecht betekent dit aan looncompensatie
€ 702.000 en prijscompensatie € 526.000, totaal € 1.228.000 (zie pagina 9 VJN). Dit totaalbedrag € 
1.228.000 is als stelpost opgenomen om loon- en prijsstijgingen in 2012 op te kunnen vangen. Per 
saldo overstijgt de loon- en prijsstijging de toename van de Algemene uitkering met € 234.300. Met 
andere woorden, het reële accres is negatief. Dit bevestigd in het beeld van het college om de 
korting op de Algemene uitkering van het gemeentefonds in begroting van 2012 – 2015 te 
handhaven.

Rijksbezuinigingen
In de meerjarenramingen Stichtse vecht is de voorgenomen Rijksbezuiniging voor de jaren 2012-
2015 opgenomen. Voor het Gemeentefonds betekent dit vanaf 2012 een verwachte korting van 2,5% 
oplopend naar 10% in 2015. Gerelateerd aan de algemene uitkering 2012 Stichtse Vecht betekent dit 
circa 2,5% van € 50.678.000 is € 1.456.000.
Verwachte kortingen:
2012     2,5%    door het verwerken van het reële accres is de korting ingevuld. 
2013     5%       € 2.908.000
2014     7,5%    € 4.348.000
2015     10%     € 5.612.000
In de mei-circulaire is geen duidelijkheid geboden over de € 18 miljard Rijksbezuiniging. Mede 
hierdoor is het college van mening dat de opgenomen kortingen op de Algemene uitkering van het 
gemeentefonds in begroting van 2012 – 2015 onverkort gehandhaafd moet blijven.

Bestuursakkoord
Direct na het uitbrengen van de voorjaarsnota is duidelijk geworden dat het Bestuursakkoord niet op 
een meerderheid van de gemeenten kon rekenen. Het effect van het bestuursakkoord is als volgt in 
de Voorjaarsnota verwerkt. Het VNG heeft gemeenten geadviseerd om maximaal € 15,-- per inwoner 



als stelpost in de meerjaren-begroting op te nemen om de financiële gevolgen van het akkoord op te 
vangen. Stichtse Vecht heeft vanaf 2013 € 5,-- jaarlijks oplopend naar € 15 in 2015 als stelpost 
opgenomen. Vervolgens is het bedrag dat daarmee samenhangt in mindering gebracht op de te 
verwachte korting op het gemeentefonds als gevolg van de Rijksbezuiniging, om te verkomen dat er 
een dubbele bezuiniging in de begroting wordt verwerkt. Nu het bestuursakkoord van tafel is blijft de 
korting op de Rijksbezuiniging ongecorrigeerd gehandhaafd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

gemeentesecretaris burgemeester


