
 

Aan

T.a.v.

Datum

Betreft

Van

Ons kenmerk

Bijlagen

CC

Hofhoek 5 

3176 PD Poortugaal 

Postbus 1000 

3160 GA Rhoon 

Telefoon 010 506 11 11 

Fax 010 501 81 80 

www.albrandswaard.nl 

 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Samenvatting 
Het Kabinet heeft de junicirculaire gemeentefonds 2012 gepubliceerd. De junicirculaire 
2012 informeert gemeenten over omvang en verdeling van de algemene uitkering uit 
het Gemeentefonds. In deze memo wordt verder ingegaan op de gevolgen voor de 
gemeente Albrandswaard. 
 
Geachte dames en heren, 
 
Het Kabinet heeft de junicirculaire gemeentefonds 2012 gepubliceerd. De junicirculaire 
2012 informeert gemeenten over omvang en verdeling van de algemene uitkering uit 
het Gemeentefonds. De belangrijkste punten uit de junicirculaire 2012 zijn: 
 
Accres 
De doorrekening van het Lenteakkoord zorgt voor een verlaging van het accres voor 
2012 met € 254 miljoen en voor 2013 met aanvullend € 213 miljoen. Dit betekent dat 
het Gemeentefonds met deze bedragen afslankt en de uitkering aan de gemeente 
wordt verlaagd. Voor onze gemeente betekent dit voor 2013 indicatief een bedrag van 
€ 450.000 aan minder inkomsten uit het Gemeentefonds. 
 
Relatie met Lenteakkoord. 
Het nationaal begrotingstekort dringt in 2013 als gevolg van het Lenteakkoord terug 
van 4,6% naar 2,9%. 
Hiervoor waren ombuigingen noodzakelijk van € 12 miljard. € 9 miljard zijn ingevuld 
door lastenverhogingen. Deze lastenverhogingen hebben geen effect op het 
gemeentefonds.  
Een groot deel van de ombuigingen is gevonden door het bevriezen van de 
ambtenarensalarissen voor de jaren 2012 en 2013. Deze besparing op de kosten heeft 
direct gevolg voor de omvang van het gemeentefonds. Echter, toch is de kans groot 
dat de gemeenten zich wel voor hogere salarislasten ziet gesteld terwijl het rijk van 
bevriezing uitgaat. Immers, de VNG is namens de werkgevers van plan de afspraken 
met de vakorganisaties inzake de nieuwe CAO na te komen. Hierin is een 
salarisstijging opgenomen. 
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Wij verwachten dat het rijk aanvullend gaat bezuiningen. Immers, in 2017 zal het 
nationaal begrotingstekort zonder aanvullende maatregelen 2,6% bedragen terwijl dit 
1% mag zijn. Dit vertegenwoordigd een ombuigingstaak van € 25 miljard. Deze 
verwachting is echter zolang een actief regerend kabinet niet voor handen is te 
onzeker om ons begrotingsbeleid op te baseren. 
Ilustratief voor tegenstellingen in verwachtingen is dat de junicirculaire uitgaat van een 
stijging van het accres vanaf 2015. Dit zou een toename van de uitkering uit het 
Gemeentefonds betekenen terwijl het rijk gelijktijdig winstwaarschuwingen afgeeft en 
een aanvullende ombuigingsnoodzaak aankondigt.  
  
Berekening algemene uitkering uit het gemeentefonds 
Wij verwachten dat wij het nadelige effect op het jaar 2012 kunnen opvangen. 
Voor 2013 resteert echter een incidenteel ongedekt tekort van circa € 120.000,-. 
Hiervoor zullen wij tijdens het zomerreces nog maatregelen moeten bedenken. 
 
Voor de komende jaren is onze ruimte om aanvullende kortingen op te vangen: 
2014 € 243.000,- 
2015 € 160.000,- 
2016 € 600.000,-.  
Dit lijkt ruim. Wij herinneren u eraan dat alleen al het structurele effect van de korting in 
2013 een bres schiet van € 450.000,-. 
Tel hierbij op dat het rijk uitgaat van bevriezing van salarissen terwijl het CAO-akkoord 
een stijging omvat en “het vet” op de ribben is opgebrand. 
 
Al met al blijven het onzekere tijden waarbij de raming van de algemene uitkering uit 
het gemeentefonds geen hard gegeven is. De komende jaren zullen de circulaires 
meer duidelijkheid moeten geven. 
 
AWBZ 
De transitiemiddelen voor de functie begeleiding uit de AWBZ blijven vooralsnog 
beschikbaar in het gemeentefonds. Wanneer het kabinet afziet van deze 
decentralisatie, zullen de middelen voor 2013 worden teruggedraaid. Dit is een bedrag 
van ruim € 59.000,-. 
 
WMO 
De WMO integratie-uitkering wordt voor 2013 verlaagd met € 34 miljoen. Dit gebeurt 
omdat gemeenten een hogere eigen bijdrage kunnen vragen van cliënten vanwege 
een verhoging van de vermogensinkomensbijstelling. De WMO uitkering aan onze 
gemeente is verlaagd met € 13.000,-. In de berekeningen is geen rekening gehouden 
met een mogelijke verhoging van de eigen bijdrage. 
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Macronorm OZB 
De macronorm OZB voor het begrotingsjaar 2013 is gesteld op 3%. Hier zitten wij aan. 
 
Herijking gemeentefonds 
De junicirculaire 2012 bevestigt de koppeling van de invoering van de Basisregistratie 
Adressen Gebouwen (BAG) aan de herijking van het gemeentefonds. Voor de definitie 
van de woonruimten wordt vanaf 2014 de definitie van de BAG gevolgd. Hierdoor 
komen de bijzondere woonruimen te vervallen. Of dit nog herverdeeleffecten tot gevolg 
heeft, is nog niet aan te geven. Overigens is de totale herijking van het gemeentefonds 
uitgesteld van 2013 naar 2014. 
 
EMU-tekortnorm 
De EMU-tekortnorm voor de gemeenten voor 2013 is 0,38% van het BBP. In de 
septembercirculaire 2012 volgt hierover nadere informatie. 
 
Conclusie 
Voor 2013 moeten wij per saldo als gevolg van de junicirculaire een gat dichten van € 
120.000,--. In ons voorstel over de Programmabegroting 2013 komen wij hierop terug. 
Voor de jaren 2014 en volgende zijn wij sterk aangewezen op de maatregelen die een 
nieuw kabinet gaat treffen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris,  de burgemeester, 

                 
Hans Cats   mr. Harald M. Bergmann 
 


