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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze vergadering van 10 september 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: meicirculaire 
2019

Ons besluit
Wij hebben in die vergadering besloten:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de meicirculaire 2019 en de mutaties binnen de algemene 

uitkering en de meerjarige financiële consequenties te betrekken bij het tweede programmajournaal 
2019 en de begroting 2020

2. De gemeenteraad middels een raadsbrief te informeren

Toelichting
Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste 
inkomstenbron van de gemeenten. Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar de informatie over 
de gemeentefondsuitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de 
Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota
De begroting 2019, het eerste programmajournaal 2019 en de perspectiefnota 2020 zijn gebaseerd op de 
septembercirculaire 2018 betreffende het gemeentefonds vermeerderd met een aantal kleinere mutaties uit 
de decembercirculaire 2018. Met het verschijnen van de meicirculaire 2019 wijzigt de hoogte en omvang van 
de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Het is zaak zowel het college als de raad hierover te informeren en ook de meerjarige financiële 
consequenties in beeld te brengen

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?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,



de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten


