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Geachte raadsleden, 
 
Inleiding 
In deze brief gaan we in op de gevolgen van de decembercirculaire 2018.  
 
Kernboodschap 
De decembercirculaire is 7 december 2018 verschenen en heeft een beperkte strekking. Deze richt 
zich vooral op de jaarafsluiting. Wel is de onderuitputting bij het Rijk op dit moment behoorlijk groot. 
Omdat december geen bijstelmoment is voor het accres zal het nadelige gevolg daarvan pas in mei 
2019 bekend worden. 
 



 
Consequenties  
De cijfermatige ontwikkelingen van de decembercirculaire 2018 t.o.v. de septembercirculaire zijn als 
volgt: 
 
Gemeente Albrandswaard 
Basis: Decembercirculaire - 7 december 2018
Vergelijk: Septembercirculaire - 18 september 2018

Bedragen x € 1.000
2018 2019 2020 2021 2022

Berekening beginstand - september 2018 25.500 26.583 27.694 28.519 29.412

Accressen t.o.v. september 2018

1. Ontwikkeling uitkeringsfactoren 2016-2017-2018 14 0 0 0 0
2. Onderuitputting 2018 bij het Rijk (nu geen bijstelling via 
accressen, komt in mei 2019) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Hoeveelheidsverschillen
3. Hoeveelheidsverschillen (aantallen diverse maatstaven) -4 -4 -4 -4 -4

Taakmutaties
4. Implementatie richtlijn EED 3 0 0 0 0
5. DigiD en Mijn Overheid 2 0 0 0 0
6. Berichtenbox 1 0 0 0 0
7. Generieke digitale infrastructuur 1 0 0 0 0
Overige uitkeringen

8. Informatieplicht energiebesparende maatregelen 4 0 0 0 0

9. Schulden en armoede 6 -6 0 0 0

10. Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches 0 36 36 36 36

Totaal mutaties december t.o.v. september 27 26 32 32 32

Berekening eindstand - december 2018 25.527 26.609 27.726 28.551 29.444

Af te zonderen als extra uitgaven:

10. Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches 
(B&W-besluit 15 oktober 2018 extra inschrijving (fte) 
uitbreiding buurtsportcoach) 0 -36 -36 -36 -36

Te verlagen bestaande budgetten: 
N.v.t. 0 0 0 0 0

Voorlopig netto-effect decembercirculaire 27 -10 -4 -4 -4  



 
 

 
Toelichting  
Hieronder een puntsgewijze toelichting op de mutaties. Bij punt 10. leidt de mutatie tot het bijramen 
van budget in de programmabegroting.  
 
1. Ontwikkeling uitkeringsfactoren 2016-2017-2018      
De uitkeringsfactoren 2016, 2017 en 2018 zijn met enkel puntje opwaarts bijgesteld. Voor 
Albrandswaard een plus van € 14.000 in 2018.      
      
2. Onderuitputting 2018 bij het Rijk (nu geen bijstelling via accressen, komt in mei 2019)  
Omdat het Rijk in 2018 minder uitgaven heeft gedaan dan begroot, wacht gemeenten een tegenvaller. 
Gevolg van deze onderuitputting is namelijk dat de groei van het gemeentefonds over 2018 
neerwaarts zal moeten worden bijgesteld in de meicirculaire 2019. De grootste post zit in de zorg, met 
in totaal € 720 miljoen lagere rijksuitgaven. Op het gebied van infrastructuur zijn € 270 miljoen minder 
rijksuitgaven. Daar staat weliswaar een bedrag van € 100 miljoen aan meeropbrengsten uit opgelegde 
boetes tegenover, maar per saldo zullen gemeenten toch rekening moeten houden met een min van 
circa € 100 miljoen. Voor Albrandswaard een te verwachten nadeel van circa € 114.000 per mei 2019.  
Er moet wel een slag om de arm worden gehouden, want via de zogeheten Slotwet van de 
rijksoverheid kan het uitgavenpatroon van het Rijk nog een andere wending krijgen. En omdat in de 
begrotingsafspraken van het Rijk is opgenomen dat ministeries uitgaven slechts zeer beperkt kunnen 
doorschuiven naar het begrotingsjaar 2019, zal van een boeggolf met positieve effecten op het accres 
2019 maar in beperkte mate sprake zijn. Voor de definitieve bijstelling van het accres zullen we nog 
geduld moeten hebben tot de meicirculaire 2019. De decembercirculaire is namelijk geen moment 
voor nieuwe accresramingen. 
      
3. Hoeveelheidsverschillen (aantallen diverse maatstaven)      
Naast de mutaties in de algemene uitkering vanuit het Rijk wordt een deel van de mutatie veroorzaakt 
door geactualiseerde basisgegevens zoals het aantal oppervlakte land, binnenwater, oeverlengte en 
bebouwing. De afwijkingen zijn per saldo slechts gering negatief.     
  
4. t/m 7. Taakmutaties      
De genoemde taakmutaties zijn klein van omvang. Voor Albrandswaard gaat het daarom om slechts 
zeer geringe bedragen.  
     
8. Informatieplicht energiebesparende maatregelen      
Per 1 juli 2019 treedt de informatieplicht in werking voor bedrijven met een middelgroot 
energieverbruik. Deze bedrijven moeten uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende 
maatregelen zij hebben genomen met een terugverdientijd van vijf jaar of lager. Deze verplichting 
vloeit voort uit het gewijzigde artikel 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer. Bedrijven worden verplicht te 
rapporteren aan het bevoegd gezag, de gemeenten, of namens deze de omgevingsdienst DCMR. Het 
bevoegd gezag is op deze manier beter in staat informatie-gestuurde handhavingsprogramma’s op te 
stellen en prioriteit te geven aan die bedrijven waar het meeste resultaat te behalen is. Om deze 
werkwijze – van de reeds bestaande uitvoeringstaak – te implementeren wordt een bijdrage van € 3 
miljoen beschikbaar gesteld. Voor Albrandswaard een éénmalig bedrag van € 4.000 in 2018. 
     
9. Schulden en armoede       
Gemeenten geven met de incidentele middelen uit het Regeerakkoord voor drie jaar een impuls aan 
de verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en 
versterking van de lokale regie van het armoedebeleid. Van dit geld wordt € 8 miljoen naar voren 
gehaald en in december 2018 uitbetaald in plaats van in de loop van 2019. Door deze schuif komt in 
2019 geld beschikbaar voor de uitvoering van de motie Segers e.a. Deze motie vraagt € 4 miljoen te 
besteden aan bestrijding van armoede onder kinderen door de samenwerkende fondsen Stichting 



Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job en € 4 
miljoen vrij te maken voor vrijwilligers op het terrein van schulden. Met deze organisaties worden 
afspraken gemaakt om het extra geld in samenwerking met gemeenten te besteden. Een ander deel 
van de motie betreft een impuls van € 17 miljoen voor het creëren van baankansen voor kwetsbare 
jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Voor Albrandswaard betekent 
dit een kleine plus voor 2018 van € 6.000 (naar voren halen geld) en een kleine min voor hetzelfde 
bedrag in 2019.      
      
10. Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches       
Voor de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn op 29 juni 2018 de nieuwe bestuurlijke afspraken 
ondertekend door de Ministeries van VWS, OCW en SZW en de VNG. Deze nieuwe bestuurlijke 
afspraken treden in werking vanaf 1 januari 2019 en zullen lopen tot en met 31 december 2022. Het 
nieuwe jaarlijkse beschikbare rijksbudget is structureel € 73,3 miljoen voor gemeenten en wordt in 
eerste instantie verdeeld op basis van de verdeelmaatstaven ’jongeren tot en met 17 jaar’ en 
‘inwoners’ (elk voor 50%). Vervolgens krijgen gemeenten de mogelijkheid om zich op basis van deze 
verdeling in te schrijven voor een deelnamepercentage.    
Op 15 oktober 2018 heeft ons college de extra inschrijving (fte) uitbreiding buurtsportcoach 
vastgesteld. De extra middelen van € 36.000 die wij als gemeente hiervoor vanaf 2019 ontvangen 
worden dan ook voor dat doel bestemd (vastgesteld nieuw beleid) en afgezonderd als extra uitgaven. 
      
Onderzoeken sociaal domein op koers 
De evaluatie van de verdeelmodellen sociaal domein zit op koers. Momenteel wordt de keuze voor de 
onderzoeksmethode bestudeerd. In 2019 zal de geselecteerde methode worden toegepast met een 
kwantitatief verdeelonderzoek.    
 
Vervolg 
Het voordeel uit deze circulaire over 2018 van € 27.000 wordt in de jaarrekening 2018, samen met het 
forse nadeel uit de septembercirculaire 2018 (min € 446.000), verwerkt en toegelicht. 
De netto geringe nadelen vanaf 2019 worden in de (meerjaren)begroting verwerkt in de 1e 
tussenrapportage 2019. 
 
Wij vertrouwen erop u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


