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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 14 januari 2020 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
Effecten decembercirculaire 2019 gemeente Dinkelland 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 

 De lagere algemene uitkering van € 153.000 te verwerken in het jaarresultaat 2019 en 

 De bedragen van de vier Decentralisatie Uitkeringen (totaal € 264.000) te betrekken bij de 

resultaatbestemming van de jaarverantwoording 2019 en daarvoor in 2020 centrale stelposten op te 

nemen in afwachting van te ontwikkelen beleid. 

 De raad middels bijgevoegde raadsbrief te informeren over de effecten van de decembercirculaire 

2019. 

 
Toelichting 
De decembercirculaire 2019 geeft het onderstaande beeld qua algemene uitkering: 
Algemene uitkering volgens Decembercirculaire 2019 € 34.142.894 
Algemene uitkering volgens Septembercirculaire 2019 € 34.031.831 
Een hogere algemene uitkering van € 111.000. welke als volgt gespecificeerd kan worden: 
1. Ontwikkeling uitkeringsbasis in decembercirculaire 2019 -/- € 153.000 

2. Klimaatmiddelen Transitievisie Warmte (DU) € 200.000 

3. Klimaatmiddelen Wijkaanpak (DU) € 10.000 

4. Klimaatmiddelen Energieloketten (DU) € 25.000 

5. Kerkenvisie (DU) € 25.000 

6. Kansrijke start (DU) € 4.000 

 
1.      Ontwikkeling uitkeringsbasis in decembercirculaire 2019 
De landelijke basisgegevens van enkele maatstaven zijn aangepast en geactualiseerd. Dit heeft een lagere 
algemene uitkering over het jaar 2019 tot gevolg van € 153.000.De structurele doorwerking naar 2020 en 
latere jaren is niet in deze decembercirculaire opgenomen en doorgeschoven naar de meicirculaire 2020.    
 
In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk € 150 miljoen ter beschikking stelt aan 
gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. De nadruk bij deze middelen ligt op de ondersteuning van 
de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES) en op de 

 



ondersteuning van gemeenten bij de Transitievisies Warmte. Deze middelen worden uitgekeerd via 
zogenaamde Decentralisatie Uitkeringen (DU), omdat ze eenmalig zijn. 
 
2.      Klimaatmiddelen Transitievisie Warmte (DU) 
Voor het opstellen van de Transitievisies Warmte ontvangen alle gemeenten een eenmalige bijdrage van € 
200.000. Deze bijdrage is bedoeld voor het uiterlijk in 2021 opstellen van Transitievisies Warmte door alle 
gemeenten zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van juni 2019 en beoogt dat alle gemeenten een goede 
start kunnen maken met de uitvoering van het Klimaatakkoord. 
 
3.      Klimaatmiddelen Wijkaanpak (DU) 
€ 14,3 miljoen wordt in deze circulaire aan gemeenten beschikbaar gesteld om een start te maken met het 
opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau. Deze middelen worden grotendeels toegekend aan de 27 
proeftuinen aardgasvrije wijken. De overige middelen worden gelijk verdeeld over alle gemeenten. De 
gemeente Dinkelland ontvangt € 10.000 incidenteel. 
 
4.      Klimaatmiddelen Energieloketten (DU) 
Vanuit de klimaatmiddelen is € 12,4 miljoen beschikbaar gesteld om bewoners en particuliere 
gebouweigenaren komende periode goed te informeren met name door middel van energieloketten. De 
gemeente Dinkelland ontvangt € 25.000 incidenteel. 
Daarnaast komen middelen (€ 15 miljoen) beschikbaar opdat een start kan worden gemaakt met laadpalen 
voor elektrisch vervoer. Deze middelen zijn nu nog niet verwerkt in het Gemeentefonds. Vooralsnog is de 
verwachting dat deze middelen via een specifieke uitkering zullen worden uitgekeerd. Meer informatie over 
deze middelen volgt in de meicirculaire 2020. 
 
5.      Kerkenvisie (DU) 
Voor de ontwikkeling van integrale kerkenvisies op gemeentelijk niveau is € 9 miljoen toegevoegd aan het 
Gemeentefonds. De gemeente Dinkelland ontvangt eenmalig € 25.000. 
 
6. Kansrijke start 
In het actieprogramma Kansrijke Start van 12 september 2018 heeft de Minister van VWS aangegeven dat 
via een decentralisatie-uitkering middelen beschikbaar gesteld worden aan GIDSgemeenten (Gezond in de 
stad) die een lokale coalitie willen vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. De middelen voor de 
eerste tranche zijn bij meicirculaire aan het gemeentefonds toegevoegd. GIDS-gemeenten hebben zich in de 
periode van medio januari tot eind oktober kunnen aanmelden voor de tweede tranche van deze impuls 
Kansrijke Start. De gemeente Dinkelland heeft dat gedaan en ontvangt € 4.000 per jaar over de jaren 2019, 
2020 en 2021. 
 
De bedragen van deze vier Decentralisatie Uitkeringen komen op een zodanig laat moment van het 
kalenderjaar binnen dat het ondoenlijk is hier nog in 2019 beleid op te maken. In de praktijk komt het er 
vooral op neer dat deze bedragen beschikbaar moeten blijven voor het komende jaar c.q. jaren. 
Boekhoudkundig moeten de bedragen in 2019 verwerkt worden, omdat ze ook in december 2019 ontvangen 
worden. Dan blijft er weinig anders over dan ze bij de resultaat bestemming van de jaarrekening 2019 te 
“beklemmen”, over te hevelen naar 2020. De reguliere gang van zaken betreffende de taakmutaties via de 
algemene uitkering, waar we het hier over hebben, blijft uiteraard van kracht. Dat wil zeggen dat we voor de 
4 taakmutaties in 2020 centrale stelposten opnemen in afwachting van te ontwikkelen beleid 
 
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 


