
Decembercirculaire 2019

Onlangs ontvingen wij de Decembercirculaire 2019 van het Gemeentefonds. Deze laat voor Stichtse 
Vecht per saldo in 2019 een negatief beeld zien van € 365.000. Dit nadeel betrekken wij bij de 
opstelling van de Programmarekening 2019. De Decembercirculaire 2019 is medio december 2019 
gepubliceerd. Het is voor gemeenten dan niet meer mogelijk om de in 2019 toegekende 
Klimaatmiddelen nog in 2019 uit te geven. Deze uitgaven zullen ook wij niet meer in 2019 verrichten, 
maar in 2020. Wij zullen deze mutaties in de Programmarekening 2019 dan ook op deze wijze 
verwerken. 

De Decembercirculaire 2019 bevat bijstellingen van de maatstaven, de uitkeringsfactor en de 
Suppletie-uitkering Integratie Sociaal Domein. Hierbij informeren wij u op hoofdlijnen. De uitwerking en 
de beleidsmatige gevolgen bespreken wij met u in de raadsvergadering van maart 2020.

In de onderstaande tabel is de hoofdlijn van de Decembercirculaire 2019 opgenomen. Deze 
berekening is opgesteld op basis van de nu door het Rijk beschikbaar gestelde basisgegevens. Het is 
mogelijk dat in de komende periode nog meer geactualiseerde basisgegevens beschikbaar komen. 
Voor zover dit past binnen het bestuurlijke besluitvormingstraject zullen wij de meest actuele 
beschikbare basisgegevens meenemen in het voorstel van de Decembercirculaire 2019. 

Hoofdlijn Decembercirculaire 2019

1. Bijstelling maatstaven en uitkeringsfactor -194.916 41.911

2. Bijstelling Suppletie-uitkering integratie SD -171.059 -69.272

3. Extra middelen (Zie overige mutaties) 448.110 2.000

Bruto effect Decembercirculaire 2019 82.135 -25.361

Overige mutaties -448.110 -2.000

Saldo -365.975 -27.361

2019 2020

+ = voordeel, - = nadeel

Wij stellen voor, conform de gebruikelijke beleidslijn, in de Programmarekening 2019 het financiële 
nadeel voor 2019 op te vangen door de inzet van de stelpost ‘Achteruitgang Algemene uitkering’. Het 
restant van deze stelpost is na deze mutatie nog ongeveer € 264.000. Via de onderstaande 
toelichtingen geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het uiteindelijke nettoresultaat.

Zoals u in de media heeft kunnen vernemen heeft het Rijk voor 2019 een aanzienlijk overschot. De 
omvang van het Gemeentefonds is via het accres voor een belangrijk deel gekoppeld aan specifieke 
rijksuitgaven. Het accres over 2019 wordt bijgesteld in de Meicirculaire 2020. De omvang van deze 
bijstelling is op dit moment nog niet te berekenen. Het is mogelijk dat het accres 2019 in de 
Meicirculaire 2020 naar beneden zal worden bijgesteld. Deze bijstelling zal ten laste komen van de 
Programmabegroting 2020 en niet meer ten laste van 2019. De daadwerkelijke bijstelling is afhankelijk 
van de specifieke posten waarop het Rijk geld over zal houden en op welke posten het Rijk nog geld 
zal reserveren. In de Meicirculaire 2020 zal het Rijk de accresramingen 2019 bekendmaken. De 
daadwerkelijke accresbijstelling 2019 zal ook doorwerken in de jaren na 2019.

Bijstelling Suppletie-uitkering Integratie Sociaal Domein

In de Decembercirculaire 2019 is een bijstelling opgenomen van de Suppletie-uitkering Integratie 
Sociaal Domein. Deze bijstelling betekent voor Stichtse Vecht in 2019 een nadeel van ongeveer 
€ 171.000. En voor 2020 is dit nadeel ongeveer € 69.000.



Overige mutaties

In de onderstaande tabel is de uitsplitsing opgenomen van de overige mutaties in de Algemene 
uitkering. 

Overige mutaties Algemene uitkering
Soort mutatie Nieuw Bijstelling Nieuw Bijstelling
1. Klimaatmiddelen Transitievisie Warmte -202.101

2. Klimaatmiddelen Energieloketten -51.651

3. Klimaatmiddelen Wijkaanpak -9.997

4. Compensatie verschuiven bijdrage Utrecht Ithaca -161.157

5. Rechtspositiebesluit burgemeesters -23.204

6. Bijstelling Combinatiefuncties -2.000

Saldo overige mutaties -448.110 0 0 -2.000

2019 2020

De Decembercirculaire 2019 geeft het Rijk de mogelijkheid om in 2019 nog een aantal zaken te 
regelen die anders naar 2020 zouden zijn verschoven. Zo stelt het Rijk vanuit de Klimaatmiddelen aan 
Stichtse Vecht in totaal ongeveer € 264.000 beschikbaar. Uiterlijk in 2021 moeten gemeenten over 
een Transitievisie warmte beschikken. Hierin beschrijven gemeenten hoe de woningen op hun 
grondgebied overschakelen van gas naar duurzamere energiebronnen. Hiervoor is het grootste deel 
van dit bedrag ongeveer € 202.000 bestemd. De beschikbaarstelling van deze middelen zijn 
onderdeel van het Interbestuurlijke Programma en het Klimaatakkoord van juni 2019. 

De gemeente Utrecht ontvangt via de Algemene uitkering een rijksbijdrage in de kosten voor de 
Ithaca-leerlingen. Een deel van dit onderwijs aan vergunninghouders wordt gegeven op een locatie in 
Stichtse Vecht. Utrecht heeft vanuit deze rijksbijdrage bijgedragen aan het onderwijs op de locatie in 
Stichtse Vecht. Het ministerie hanteert voor het lopende jaar 1 oktober als peildatum. Voor de 
peildatum 1 oktober 2019 is deze onderwijslocatie in Stichtse Vecht aangewezen als dependance en 
worden deze leerlingen meegeteld in de Algemene uitkering van Stichtse Vecht. De bijdrage vanuit de 
gemeente Utrecht zal voor dit deel in 2019 worden aangepast. Wij zullen de extra middelen in onze 
algemene uitkering, op dit moment geraamd op ongeveer € 161.000, in de Programmarekening 2019 
inzetten ter compensatie van het wegvallen van de Utrechtse bijdrage. 


