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Geachte raads- en burgerleden,
Algemene uitkering
Op Prinsjesdag is door het Rijk de septembercirculaire gepubliceerd. In het 2e concernbericht hanteren we de
meicirculaire de septembercirculaire publicatie vindt namelijk pas plaats nadat het 2e concernbericht is opgesteld. De
circulaire informeert gemeenten over de hoogte van de Algemene Uitkering die gemeenten ontvangen vanuit het Rijk
voor taken die zij uitvoert. Ook zijn daarin ontwikkelingen opgenomen over specifieke uitkeringen als ook
prijsontwikkelingen. De Algemene Uitkering muteert via het systeem van 'Trap op trap af’ met de Algemene Rijks
Uitgaven. Oftewel als de Rijksuitgaven stijgen dan krijgen gemeente ook meer geld. De septembercirculaire geeft voor
onze gemeente voor hetjaar 2018 een fors negatieve bijstelling van î 1,4 miljoen. De reden van deze bijstelling wordt
vanuit het Rijk niet nader toegelicht, bijstelling vindt plaats doordat het Rijk aangeeft dat zij verwachten als Rijk dit jaar
minder geld uit te geven. Voor de járen 2019 en verder zijn er nu geen bijzondere bijstellingen aangegeven. In december
wordt weer een circulaire aangekondigd, het is op basis van de beschikbare informatie niet in te schatten of er dan nog
verdere bijstelling (naar boven of beneden) te verwachten is.
Specifieke uitkering BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten]
De specifieke uitkering BUIG wordt altijd los van de circulaires gepubliceerd door het Rijk. Op 1 oktober heeft het rijk de
definitieve beschikking 2018 gepubliceerd voor de BUIG, in het 2e concernbericht hebben we hiervoor al een voordeel
opgenomen. De definitieve beschikking geeft als resultaat dat er voor 2018 een hogere uitkering plaatsvindt. Het
voordeel op de BUIG neemt hierdoor met C 0,85 miljoen toe.
De definitieve BUIG beschikking en stand van de Algemene Uitkering uit de decembercirculaire verwerken we in onze
jaarrekening.
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