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Geachte raads- en duoburgerleden,

In het beleidskader 2017-2020 vindt u op de opbouw van het financieel kader. Hierin is een aantal financiële
uitgangspunten opgenomen waaronder een aantal PM posten. Een van deze posten betreft de algemene uitkering. In
deze brief informeren we u, zoals aangegeven in het beleidkader, over de (financiële) uitkomst van deze circulaire. In de
dagen na publicatie van de circulaire zijn uiteindelijk op 9 juni de diverse achterliggende berekeningen en modellen
gepubliceerd.
Deze uitkomsten van de algemene uitkering worden verwerkt in de komende begroting 2017 en meerjarenbegroting.
De algemene uitkering zoals deze uit de meicirculaire blijkt, geeft een positief meerjaren beeld ten opzichte van de
bedragen zoals deze in de huidige meerjarenbegroting zijn opgenomen. Het positieve beeld is als volgt weer te geven:

Er is een groot aantal factoren (maatstaven) die bepalend zijn voor de hoogte van de algemene uitkering. Op hoofdlijn
ontwikkelt de algemene uitkering zich tot 2019 naar beneden doordat we voor de maatstaf eenheden (totaal ruim 60
stuks, zoals bijvoorbeeld: inwoners, aantal woningen etc.) een lager bedrag per eenheid krijgen. De "plus" in 2018 komt
doordat er nog nadere afspraken gemaakt moeten worden met VNG over taken die zij voor alle gemeenten uitvoeren,
hiervoor vindt landelijk nadere uitwerking plaats. In deze circulaire is het bedrag voor deze (VNG) taken in 2018
"teruggezet" in de algemene uitkering.
Zoals u in het beleidskader leest is er een sluitend en positief oplopend mee~arenperspectief, dit is ook benodigd om de
autonome lastenstijging op andere onderdelen te dekken. Deze lastenstijgingen zijn zoals u in het beleidskader leest
(bijvoorbeeld de structurele lasten Cao stijging van circa€ 600.000) nog niet volledig uitgewerkt maar worden
opgenomen in het proces om te komen tot de begroting welke aan u ter besluitvorming wordt voorgelegd.
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Dit betekent dat ondanks het hogere bedrag aan algemene uitkering niet gerekend kan en mag worden op een
structureel voordeel in de (meerjaren) begroting.
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