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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze vergadering van 19 december 2017 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:

Effecten decembercirculaire 2017 gemeente Tubbergen.

Ons besluit
Wij hebben in die vergadering besloten:

1. Het resultaat voor de jaarschijf 2017 te betrekken bij de jaarstukken van 2017 en

2. de resultaten voor de jaarschijven 2018 tot en met 2021 te betrekken bij de behandeling van het 1e 
programmajournaal 2018.

Toelichting
In de bijlage informeren wij u over de actuele ontwikkelingen als gevolg van de december circulaire 2017 van 
het gemeentefonds. Dit is de derde gemeentefondscirculaire van 2017 en de eerste van het nieuwe kabinet 
Rutte III. De gevolgen van het regeerakkoord c.q. de startnota zijn nog niet in deze circulaire verwerkt. Op dit 
moment werken het Rijk en de medeoverheden aan het Interbestuurlijk Programma. Hierin worden 
programmatische afspraken gemaakt over de aanpak van opgaven waarin verschillende overheden en 
maatschappelijke partners een rol hebben. Dat zal in februari 2018 wordt gepubliceerd. Op zijn laatst worden 
bij meicirculaire 2018 de gevolgen van het regeerakkoord en het Interbestuurlijk Programma bekend 
gemaakt. Niet uitgesloten wordt dat in het voorjaar van 2018 een extra circulaire wordt uitgebracht, met het 
oog op de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van de colleges.

Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek – ter Haar. Zij zal uw 
vragen dan aan ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar 
e-mailadres is HJMJ.van.Limbeek@tubbergen.nl 



Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester





 

 

Decembercirculaire 2017 gemeentefonds 

 
Dit is de derde gemeentefondscirculaire van 2017 en de eerste van het nieuwe kabinet Rutte III. De 
gevolgen van het regeerakkoord c.q. de startnota zijn nog niet in deze circulaire verwerkt.  Op dit 
moment werken het Rijk en de medeoverheden aan het Interbestuurlijk Programma. Hierin worden 
programmatische afspraken gemaakt over de aanpak van opgaven waarin verschillende overheden 
en maatschappelijke partners een rol hebben. Dat zal in februari 2018 wordt gepubliceerd. Op zijn 
laatst worden bij meicirculaire 2018 de gevolgen van het regeerakkoord en het Interbestuurlijk 
Programma bekend gemaakt. Niet uitgesloten wordt dat in het voorjaar van 2018 een extra circulaire 
wordt uitgebracht, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van de colleges. 
 
Het karakter van de decembercirculaire is vooral het afwikkelen van de laatste zaken van het 
uitkeringsjaar 2017. De verschillen tussen de decembercirculaire 2017 en septembercirculaire 2017  
hebben betrekking op: 

1. de indexatie van de gemeentelijke aantallen huishoudens met een laag inkomen. Dat 
resulteert in een stijging van landelijke aantallen, met gevolg een daling van de 
uitkeringsfactor. Dat is 2 punten in 2017 en staat voor de gemeente Tubbergen voor een 
bedrag van € 25.000 aan verlaging van de inkomsten. 

 
er is sprake van hoeveelheidsverschillen. Het aantal uitkeringsontvangers kan schommelen, de 
belastingcapaciteit kan toe- of afnemen, etc. Voor Tubbergen betekent het hoeveelheidsverschil in de 
decembercirculaire 2017 een structurele hogere algemene uitkering. In 2017 goed voor € 15.000, 
2018 € 19.000 en vanaf 2019 € 20.000. 

 
Cijfers op hoofdlijnen na bovenstaande samenvatting 
Het budgettair verschil tussen deze decembercirculaire 2017  en de voorgaande septembercirculaire 
2017 is als volgt:  
 (ten opzichte van basisjaar 2017)(-  = budgettair nadeel en + = budgettair voordeel).  

 
Bedragen x € 1.000  

gemeente Tubbergen 2017 2018 2019 2020 2021 

 1.Verschil decembercirculaire 2017 en        
    septembercirculaire 2017 veroorzaakt door  
    mutaties in uitkeringsbasis 

-25 0 0 0 0 

 2.Verschil decembercirculaire 2017 en        
    septembercirculaire 2017 veroorzaakt door  
    mutaties in hoeveelheidsverschillen 

+15 +19 +20 +20 +20 

Budgettair effect ten laste of ten gunste 
van de algemene middelen 

-10 +19 +20 +20 +20 

 
 
Voorgesteld wordt: 

 Het budgettaire effect voor de jaarschijf 2017 te betrekken bij de jaarstukken 2017; 
 De budgettaire effecten voor de jaarschijven 2018 t/m 2021 te betrekken bij de 

behandeling van het 1
e
 programmajournaal 2018. 

 
 
 


