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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de Septembercirculaire 2019 van het Gemeentefonds;
2. De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2019 via de 12e begrotingswijziging
2019 op te nemen in de Programmabegroting 2019.
3. De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2020 via de 2e begrotingswijziging
2020 op te nemen in de Programmabegroting 2020.

Samenvatting

De Septembercirculaire 2019 van het Gemeentefonds laat een somber financieel beeld zien. Het
netto saldo is in 2019 negatief € 1.291.208 en voor 2020 negatief € 379.568. Voor de latere jaren is
het netto saldo beperkt positief. Voorgesteld wordt, conform de gebruikelijke beleidslijn, om het
negatieve saldo van 2019 te verrekenen met de stelpost “achteruitgang algemene uitkering”. De
omvang van de stelpost na verwerking van de Meicirculaire is in 2019 € 1.921.232. Na verrekening
van de Septembercirculaire resteert een saldo voor 2019 van € 630.024.
Het negatieve saldo van de Septembercirculaire voor 2020 van € 379.568 stellen wij u raad voor om
deze in 2020 incidenteel te dekken uit de voorgestelde begrotingsposten in dit voorstel.

Bijlagen

Pagina 1 van 9

Septembercirculaire 2019/VIv1

Raadsbesluit
Septembercirculaire Gemeentefonds 2019
12e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2019
2e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2020
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Inleiding
Via Raadsinformatiebrief (nr. 62) hebben wij u geïnformeerd over de voorlopige uitkomsten van de
Septembercirculaire 2019. De in dit voorstel opgenomen definitieve uitkomsten van de
Septembercirculaire 2019 wijken niet af van de in de RIB gepresenteerde uitkomsten.
Op basis van het financiële meerjarenperspectief bij de Meicirculaire 2019 ramen gemeenten in hun
Programmabegroting 2020 de omvang van hun omvangrijkste inkomstenbron, het Gemeentefonds.
De Septembercirculaire vormt het eerste reguliere bijstellingsmoment van dit financiële
meerjarenperspectief. In dit voorstel lichten wij de hoofdlijn van de Septembercirculaire 2019 toe.
Wij informeerden u eerder over de vanaf de Meicirculaire 2018 aangepaste werkwijze van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de koppeling tussen het BTWCompensatiefonds (hierna BCF) en het Gemeentefonds. Voor dit onderdeel hebben wij u
geïnformeerd over het financiële risico dat hieraan verbonden was. Vanuit de Septembercirculaire
2019 is duidelijk dat dit risico zich ook daadwerkelijk voordoet.
Argumenten
Bijstelling perspectief begrotingen 2019 en 2020
Zoals vermeldt in het Collegewerkprogramma staan wij voor een financieel gezonde gemeente. Via
de RIB en dit voorstel informeren wij u over het te verwachte financiële meerjarenperspectief en onze
voorstellen om een financieel gezonde gemeente te zijn en te blijven. Net als andere gemeenten
krijgt Stichtse Vecht te maken met een aanzienlijke daling van de algemene uitkering in 2019. Het
netto saldo is in 2019 negatief € 1.291.208.
De Programmabegroting 2020 sluit met een tekort van € 589.063 in 2020. Het college heeft de
gemeenteraad bij de Programmabegroting voorgesteld om in 2020 ingrijpende maatregelen te nemen
om ook in 2020 te komen tot een sluitende begroting. Gelet op de voorlopige uitkomsten van de
Septembercirculaire 2019 zijn wij direct de gesprekken voor de volgende bezuinigingsronde gestart
(zie ook RIB nr. 62) om te komen tot een sluitende begroting 2020 na verwerking van de
Septembercirculaire.
Wij stellen u voor om via de bijgevoegde begrotingswijzigingen voor 2019 en 2020 de in dit voorstel
beschreven financiële consequenties te verwerken in de begroting 2019 en 2020.
Financiële paragraaf
In de onderstaande tabel is de hoofdlijn van de financiële consequenties van de Septembercirculaire
2019 beschreven. In het vervolg van dit voorstel lichten wij op hoofdlijnen deze financiële
consequenties nader toe.

Correcties Meicirculaire 2019
Septembercirculaire 2019
Raming afrekening Maatschappelijke begeleiding

2020

2021

2022

2023

-78.748.093

-80.775.939

-82.432.478

-83.824.841

25.001

-33.618

-32.589

-31.355

-30.593

78.077.914

80.884.444

82.978.823

84.223.204

86.593.470

68.730

68.730

68.730

68.730

-86.449.782

68.730

-576.448

143.617

582.486

435.739

BCF-aanpassing

-699.047

-579.835

-418.120

-368.610

0

Overige mutaties

-15.713

56.632

-35.324

-41.827

-41.249

-1.291.208

-379.586

129.042

25.302

140.576

Bruto effect Septembercirculaire 2019

Saldo
+ = voordeel, - = nadeel
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AU begroting 2019 en 2020 (o.b.v. Meicirculaire 2019)

2019

15. rvs+rbs Gemeentefonds

Hoofdlijn Septembercirculaire 2019
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1. Algemene Uitkering
Correcties Meicirculaire 2019
Na de publicatie van de Meicirculaire 2019 heeft het Rijk een aantal correcties doorgevoerd. Voor de
helderheid is de toelichting op deze correcties onder dit kopje opgenomen en niet betrokken bij de
toelichting op de Septembercirculaire 2019. Het saldo van de onderstaande correcties (in 2019
positief € 25.001) is opgenomen in de uiteindelijke netto mutatie van de algemene uitkering.
De door het Rijk doorgevoerde correcties na de publicatie van de Meicirculaire 2019 zijn:
• Ingangsjaar landelijke voorziening Omgevingswet (DSO-LV) niet 2019 maar 2020. Hierdoor
stijgt in 2019 onze algemene uitkering met € 60.000.
• De verdeling van de WSW-middelen is vanaf 2019 achteraf gecorrigeerd. De gemeente
Assen was niet opgenomen en de gemeente De Wolden was voor een te laag bedrag
opgenomen in de verdeling van het macrobudget. De verlaging van onze decentralisatieuitkering Participatie is dan ongeveer € 28.000 hoger.
• Vanaf 2018 is de vergoeding voor raadsleden in kleinere gemeenten (tot 24.000 inwoners)
verhoogd. Deze gemeenten kregen in de Meicirculaire 2019 hiervoor een compensatie. Deze
compensatie was echter gebaseerd op 9 maanden in plaats van 12 maanden. Deze hogere
compensatie voor kleinere gemeenten (totaal ongeveer € 10 mln.) is verrekend met het
accres. Onze algemene uitkering daalt hierdoor met ongeveer € 7.000.
Maatschappelijke begeleiding
In het voorstel bij de Meicirculaire 2019 hebben wij u geïnformeerd over de financiële bijdrage voor
de maatschappelijke begeleiding van 2017 en 2018 die in 2019 verloopt via de algemene uitkering. In
de begrotingswijziging bij de Meicirculaire 2019 verliep de bijdrage via de algemene uitkering en de
afrekening van de maatschappelijke begeleiding gesplitst over twee taakvelden (‘Algemene uitkering’
en ‘Inkomensregelingen’). Om het verloop van deze nakomende jaarlijkse afrekeningen beter in
beeld te houden bundelen wij, in de begrotingswijziging 2019 van de Septembercirculaire 2019, de
beide onderdelen op het taakveld ‘Algemene uitkering’. Vanaf 2019 verwachten wij € 68.730 te
ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding.
Septembercirculaire 2019
Actualisatie accressen
De omvang van het Gemeentefonds is via het accres voor een belangrijk deel gekoppeld aan
specifieke rijksuitgaven. Het Rijk heeft in de laatste rijksbegroting (bij de Miljoenennota 2020) de
ramingen van de rijksuitgaven 2019 naar beneden bijgesteld. Dit werkt via het accres door in het
Gemeentefonds. Het Rijk zal naar verwachting minder uitgeven doordat op rijksniveau het
‘investeringsmoment’ voor infrastructurele investeringen is aangepast. Mede hierdoor daalt het
accres in 2019 aanzienlijk. In de jaren na 2019 heeft dit een positief effect. Daarnaast is de omvang
van het BCF opnieuw bepaald en zijn voor diverse maatstaven de eenheden door het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekendgemaakt. Voor Stichtse Vecht resulteren de beide
bijstellingen in 2019 in totaal in een aanzienlijke verlaging van onze inkomsten met in totaal
€ 1.291.208.
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Bijstelling plafond BTW-Compensatiefonds(BCF)
Het BCF is gevormd door een verlaging van het Gemeentefonds. Via het BCF compenseren
gemeenten hun (compensabele) btw. Het Rijk heeft, om de stijging van de compensabele btw te
beteugelen, een landelijk plafond ingesteld. Indien dit plafond wordt overschreden, dan wordt dit
gekort op het Gemeentefonds. Indien er onder het plafond nog financiële ruimte overblijft wordt dit
toegevoegd aan het Gemeentefonds.

15. rvs+rbs Gemeentefonds

BTW CompensatieFonds-plafond aanpassing
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In 2018 heeft het Rijk besloten om geen voorschotten meer op te nemen in het Gemeentefonds voor
de ruimte onder het BCF-plafond. Vanaf 2019 vindt de afrekening van de ruimte onder het BCFplafond achteraf plaats. Dit had als consequentie dat gemeenten gekort werden op de Algemene
uitkering. De provinciale toezichthouder heeft vervolgens ingestemd met de werkwijze om vooraf te
anticiperen op de afrekening en deze vooraf te ramen. Dit doen wij op basis van de
Septembercirculaire.
Door de daling van het accres daalt ook de ruimte onder het BCF-plafond aanzienlijk. Tevens hebben
gemeenten meer gedeclareerd bij het BCF dan op rijksniveau was voorzien. In totaal daalt in 2019
voor Stichtse Vecht onze inkomsten met € 699.047.
3. Overige mutaties
Via het Gemeentefonds verdeelt het Rijk over de gemeenten ook middelen voor de uitvoering van
nieuwe wetten. Dit volgt uit artikel 2 van de Financiële Verhoudingswet. Tevens zijn in de
Septembercirculaire 2019 een aantal bijstellingen opgenomen van bijvoorbeeld de op basis van de
Meicirculaire 2019 geraamde inkomsten voor de uitvoering van nieuwe wetten. Zoals hieronder
beschreven stemmen wij de specifieke budgetten af op de beschikbare middelen. Via het specifieke
gemeentelijke beleidskader dat bij de uitvoering van de nieuwe wetten wordt vastgesteld worden de
beschikbare middelen nader ingezet. Daarna worden belangrijke mutaties in deze specifieke
budgetten toegelicht via de reguliere planning en controlcyclus (Begroting, Bestuursrapportage en
Jaarrekening).
In de onderstaande tabel is een positief bedrag voordelig voor het begrotingssaldo en een negatief
bedrag nadelig voor het begrotingssaldo. Deze overige mutaties vloeien voort uit de
Septembercirculaire. Wij lichten deze mutaties onder de tabel toe.
Overige mutaties algemene uitkering
Soort mutatie

Nieuw

2019
Bijstelling

Nieuw

2020
Bijstelling

Nieuw

2021
Bijstelling

1. Bijstelling Loon en Prijsindexaties SD

13.380

30.270

30.337

2. Participatie

10.092

8.549

7.481

3. Voogdij 18+

13.078
-393

4. Bijstelling DSO LV
5. Bijstelling Invoering Wet verplichte GGZ
6. Ambulante GGZ

-36.871

7. Experiment centrale stemtelling verkiezingen

-15.000

8. I standaarden Jeugdhulp en WMO

-498

-505

4.944

5.063

-47.690

-60.600

2.164

2.188

76.321

9. Trekkingsrechten SVB
10. Toezicht kinderopvang

-7.762

-7.920

11. Roerende/mobiliteitsvoorz. Wlz

22.734

32.339

-20.971

-21.430

12. Levensvatbaarheisonderzoeken Bbz
13. Informeren Donorwet burgerzaken

Saldo overige mutaties
Saldo per jaar

-11.429

-51.871

36.158
-15.713

13.368

-22.275

43.264
56.632

-77.699

42.375
-35.324

+ = verlaging van het budget (voordelig voor begrotingssaldo), - = verhoging van het budget (nadelig voor begrotingssaldo)
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Bijstelling loon en prijsbijstellingen
Na de integratie van de decentralisatie-uitkeringen van het Sociaal Domein worden gemeenten nog
éénmaal afzonderlijk gecompenseerd voor de verwachte loon- en prijsstijgingen in 2019. In de
Septembercirculaire 2019 wordt onze compensatie naar beneden bijgesteld (€ 13.380). Op basis van
het daadwerkelijke loon- en prijsniveau van 2019 zal de compensatie, naar verwachting in 2020,
definitief worden vastgesteld. Ook voor de jaren na 2019 is een neerwaartse bijstelling voorzien.
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Participatie
In de Meicirculaire 2019 is een loon- en prijsbijstelling opgenomen voor de decentralisatie-uitkering
Participatie. Deze bijstelling wordt in de Septembercirculaire 2019 aangepast (in 2019 met € 10.092).
Deze aanpassing werkt ook door na 2019.
Voogdij 18+
In de Meicirculaire 2019 is een loon- en prijsbijstelling opgenomen. Deze bijstelling wordt in de
Septembercirculaire aangepast met € 13.078. De wijziging van het woonplaatsbeginsel zal ook
financiële effecten hebben voor de gemeenten. Het is de bedoeling om het rijksbudget objectief te
gaan verdelen. Deze aanpassing loopt mee in de evaluatie van de verdeelmodel van het
Gemeentefonds die in 2021 zal resulteren in een voorstel voor een aangepast verdeelmodel. Eind
2019 zal er meer informatie beschikbaar komen over de financiële consequenties van de aanpassing
van het woonplaatsbeginsel.
Bijstelling DSO LV
Dit is een bijstelling van de bij de Meicirculaire 2019 toegekende middelen. Zoals beschreven onder
het kopje Meicirculaire 2019 is het ingangsjaar voor de landelijke voorziening voor de Omgevingswet
niet 2019 maar 2020. Ten opzichte van de eerder gecommuniceerde bedragen is nu een kleine
bijstelling opgenomen. Dit betreft afrondingen op landelijk niveau, voor Stichtse Vecht is dit € 393 in
2019.
Bijstelling invoering Wet verplichte GGZ
Op verzoek van de VNG is de verdeling van de beschikbare invoeringsbudgetten voor de Wet
verplichte GGZ, die was opgenomen in de Meicirculaire 2019 (€ 62.000), aangepast. De verwachting
is dat de verdeling beter tegemoetkomt aan de relatie tussen grootstedelijkheid en het voorkomen
van GZZ-problematiek. Hierdoor daalt ons aandeel in het invoeringsbudget met € 4.944 in 2020.
Ambulante GGZ
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 5 juni 2019 is ingestemd met het
hoofdlijnenakkoord GGZ. Hierbij wordt ingezet op de ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een
groter beroep op de zorg en de begeleiding die de gemeenten verzorgen. Vanaf 2019 is dit voor ons
€ 36.871.
Experiment centrale stemtelling verkiezingen
Wij hebben meegedaan aan het experiment centrale stemtelling bij de in 2019 gehouden
verkiezingen. Wij ontvangen hiervoor in 2019 een vergoeding van € 15.000. Wij zetten deze extra
middelen in ter dekking van de hogere kosten.
I-standaarden Jeugdhulp en WMO
Voor de Jeugdwet en de WMO zijn gegevensstandaarden ontwikkeld. Om de uitvoeringslaten te
beperken heeft de VNG het verzoek gedaan om deze standaarden centraal te laten beheren door het
Zorginstituut Nederland. Het aandeel van Stichtse Vecht hierin is in 2020 met € 2.164.
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Toezicht kinderopvang
Voor toezicht en handhaving in de kinderopvang ontvangen wij vanaf 2020 extra middelen
(€ 7.762). Deze extra middelen zijn op macroniveau met name bedoelt voor toezicht en handhaving
van gastouderopvang.

15. rvs+rbs Gemeentefonds

Trekkingsrecht SVB
De uitvoering van een deel van de persoonsgebonden budgetten (PGB) voor de WMO en de
Jeugdhulp ligt bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op basis van de concept begroting 2020 van
de SVB is de gemeentelijke bijdrage aan de SVB (het trekkingsrecht) berekend. De bijdrage in 2020
van Stichtse Vecht is berekend op € 76.321.
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Roerende en mobiliteitsvoorzieningen Wet langdurige zorg (Wlz)
Vanaf 1 januari 2020 wordt de hulpmiddelenzorg aan cliënten in een Wlz-instelling vereenvoudigd. Zo
worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel) voor al deze cliënten verstrekt vanuit de Wlz en
niet meer vanuit de WMO. Tevens worden de hulpmiddelen voor de zorgverlening (zoals een tillift)
vanaf 2020 betaald uit de Wlz. Als gevolg hiervan worden er vanaf 2020 middelen uit het
Gemeentefonds gehaald en overgebracht naar het Wlz-budget van het Rijk. Voor Stichtse Vecht is
deze mutatie in 2020 € 22.734.
Levensvatbaarheidsonderzoeken Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)
Met ingang van 2020 wordt de financieringssystematiek van het Bbz vernieuwd. De in het Bbz
voorgeschreven levensvatbaarheidsonderzoeken worden vanaf 2020 niet meer bekostigd via een
specifieke uitkering maar via het Gemeentefonds. Hierdoor stijgt onze algemene uitkering vanaf 2020
met € 20.971. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat onze specifieke uitkering met hetzelfde bedrag zal
dalen.
Informeren Donorwet door Burgerzaken
In de Donorwet is een verplichting opgenomen om de aanvrager van een paspoort of rijbewijs te
informeren over orgaandonatie. De aanvrager zal dan een donorformulier worden aangeboden. Om
invulling te geven aan deze taakuitbreiding ontvangen wij vanaf 2020 € 11.429. In de circulaire staat
in tabel 2.2.1 Ontwikkeling algemene uitkering (blz. 9) als ingangsjaar 2020 opgenomen, maar bij de
toelichting op deze mutatie (blz. 14) is beschreven dat het ingangsjaar 2019 zou zijn. Op basis van
navraag bij BZK blijkt het ingangsjaar 2020 te zijn.
4. Bestemming netto resultaat
Wij stellen u voor om, conform de gebruikelijke beleidslijn, de gemeenteraad voor te stellen het netto
saldo van deze Gemeentefondscirculaire te verrekenen met de stelpost 'achteruitgang algemene
uitkering voor 2019. Het saldo van de Septembercirculaire 2019 is € 1.291.208 negatief. De omvang
van de stelpost na verwerking van de Meicirculaire is in 2019 € 1.921.232.
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In de raad van 12 november jongstleden is de Programmabegroting 2020 vastgesteld. Deze
Programmabegroting had een negatiefsaldo en door bezuinigingsmaatregelen is het saldo voor 2020
gekomen op € 0. Door het meerjarige effect van de Septembercirculaire voor 2020 te verwerken
wordt het begrotingssaldo voor 2020 € 379.586 negatief. Onderstaand doen wij u een voorstel om het
negatieve saldo van 2020 te dekken. Dit dekkingsvoorstel is tot stand gekomen door nogmaals
scherp te kijken naar de budgetten van 2020 in relatie tot onderbestedingen van 2019 en autonome
ontwikkelingen na opstelling van de Programmabegroting 2020. Verder is er gekeken om eenmalig
budgetten te verlagen, door keuzes te maken, zonder onomkeerbaar afbreuk te doen aan ambities.
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Verlagen budget ondernemingsraad
In overleg met de voorzitter van de OR kan dit budget voor 2020 éénmalig worden verlaagd.
Verlagen opleidingsbudget personeel
Voorgesteld wordt om incidenteel het opleidingsbudget voor personeel met € 30.000 te verlagen. De
functiegerichte en wettelijk noodzakelijk opleidingen blijven gegarandeerd. Echter kunnen we in 2020
minder inzetten op competentie/gedragsontwikkeling van het personeel.
Natuur en Milieu
Het budget kan éénmalig met € 45.000 worden verlaagd, omdat projecten zich nog in een
voorbereidend stadium bevinden en voor één jaar kunnen worden uitgesteld.
Onderhoud gebouwen bibliotheek
De bibliotheek in Maarssen verhuist binnen afzienbare tijd. Om geen desinvestering te doen op het
onderhoud is het onderhoudsniveau hierop aangepast en kan € 20.000 van deze middelen elders
ingezet worden.
IVP: geen nieuw preventiemateriaal en geen veiligheidkrant
Voorgesteld wordt om incidenteel het budget te verlagen met € 13.000. Vooralsnog is er voldoende
voorraad ouder preventiemateriaal. Echter zal de veiligheidskrant in 2020 niet worden uitgebracht.
Gebiedsgericht werken
Bij het vaststellen van het Collegewerkprogramma is besloten om het budget voor gebiedsgericht
werken incidenteel te verlagen voor 2019. Voorstel is om in 2020 niet het gehele budget te herstellen
maar stapsgewijs. In 2021 is het budget weer de oorspronkelijke hoogte van € 180.000.
Onderhoud geluidswerende voorzieningen
Vanwege het ontbreken van een actueel onderhoudsprogramma wordt alleen het hoogst nodige aan
onderhoud uitgevoerd. Hierdoor hebben wij in 2019 een onderbesteding van € 250.000. Wij zien
doorkijkend naar 2020 dat deze onderbesteding ook gedeeltelijk zal gelden voor 2020. Er wordt
momenteel een nieuw meerjaren onderhoudsprogramma opgesteld. De verwachting is dat we voor
2021 een duidelijker beeld hebben van de onderhoudskosten. Het inleveren van € 200.000 op dit
onderhoudsprogramma wordt verantwoord geacht.
Datagestuurd werken
Voorgesteld wordt om het budget incidenteel te verlagen met € 15.000. In het collegewerkprogramma
is jaarlijks een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld voor datagestuurd werken. Door minder in
te zetten op de begeleiding van de teams binnen de organisatie op het gebruik van data kan het
budget éénmalig worden verlaagd.
Ondermijning
In het collegewerkprogramma hebben we totaal structureel € 300.000 voor ondermijning toegewezen
gekregen. Door 1 van de 3 geplande thema's binnen het programma Ondermijning niet op te pakken
in 2020 maar in 2021 kan het budget éénmalig verlaagd worden met € 10.000.
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Actualisatie verdeelmaatstaven
Vanaf 2019 heeft het Rijk, om de integratie van de decentralisatie-uitkeringen Sociaal Domein in de
algemene uitkering mogelijk te maken, diverse nieuwe verdeelmaatstaven geïntroduceerd. Voor
diverse van deze nieuwe maatstaven beschikken de gemeenten niet zelf over de laatste ramingen,
daarom gebruiken veel gemeenten de BZK-ramingen van 2019. Voor de raming van het meerjarige
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Kanttekeningen en risico’s
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verloop van deze eenheden worden de op landelijk niveau gehanteerde groeipercentages toegepast
voor de individuele gemeente. Indien nodig zullen wij de ramingen vanaf 2020 bij de Meicirculaire
2020 bijstellen.
Bijstelling plafond BTW-Compensatiefonds
In de Septembercirculaire 2019 is informatie opgenomen over de ramingen van de ruimte onder het
BCF-plafond. De definitieve afrekening van deze mutatie over 2019 vindt dan plaats in de
Meicirculaire 2020. Wij gebruiken deze ramingen voor de bepaling van de te verwachten aanvulling
van onze algemene uitkering uit het BCF voor de komende jaren. Deze werkwijze werd landelijk
niveau overeenstemming en onze provinciale toezichthouder onderschreven.
Op landelijk niveau is het advies over deze werkwijze aangepast. Het advies is dan om de raming
constant te veronderstellen op het niveau van 2019. Wij verwachten, conform de Septembercirculaire
2019, dat de accressen na 2019 zullen stijgen. Om een evenwichtig financieel meerjarenbeleid te
voeren nemen wij de Septembercirculaire 2019 als basis voor de meerjarenraming van de ruimte
onder het BCF-plafond.
Herijking Gemeentefonds
Het Rijk onderzoekt een herijking van het Gemeentefonds. Het streven is om vanaf uitkeringsjaar
2021 de herijking in te laten gaan. De uitkomsten van de onlangs gestarte onderzoeken worden in
januari 2020 verwacht. Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en u bij de
Gemeentefondscirculaires informeren over de bekende voortgang van de herijking voor onze
gemeente.
Communicatie/Raadsinformatiebrief
Wij hebben de gemeenteraad via Raadsinformatiebrief nr. 62 geïnformeerd over de voorlopige
uitkomsten van de Septembercirculaire 2019.
Uitvoering
Niet van toepassing.
Juridische paragraaf
Niet van toepassing.
Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing.
Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.

12 november 2019
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Gemeentesecretaris

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Raadsbesluit
Onderwerp
Gemeentefonds Septembercirculaire 2019
Begrotingswijziging
12e en 2e begrotingswijziging
Datum raadsvergadering
12 november 2019
Commissie
29 oktober 2019

Agendanummer

Registratie nummer
Z/19/169198-VB/19/95393

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
-

de Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht (ex artikel 212 Gemeentewet);
het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2019;
de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 3 december 2019;

Besluit
1. Kennis te nemen van de Septembercirculaire 2019 van het Gemeentefonds;
2. De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2019 via de 12e begrotingswijziging
2019 op te nemen in de Programmabegroting 2019.
3. De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2020 via de 2e begrotingswijziging
2020 op te nemen in de Programmabegroting 2020.

17 december 2019
Griffier

Voorzitter
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