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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de effecten van de meicirculaire 2020 voor de 
gemeente Dinkelland. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om: 

 De vertaling van de algemene uitkering en de budgettaire consequenties daarvan voor het lopende 

jaar 2020 mee te nemen in het 2e programmajournaal 2020. 

 De meerjarige consequenties voor het meerjarig perspectief te betrekken bij het opstellen van de 

begroting 2021. 

 
Samenvatting 
De hogere algemene uitkering zoals die blijkt uit de meicirculaire 2020 afgezet tegen decembercirculaire 
2019 (en zoals die is geraamd in perspectiefnota 2021 inclusief het 1e programmajournaal 2020) en de 
benoemde taakmutaties daarop in mindering gebracht laat het volgende beeld zien: 
 

 
 
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de bijlage 
 
Toelichting 
Normaliter verschijnen jaarlijks drie circulaires. In mei, september en december. Mei geeft de vertaling van 
de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december rondt 
het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Deze mei circulaire is dus de eerste van dit jaar 2020. 
Aanvankelijk zou dit een versie worden met veelmutaties door de vertaling van het nieuwe verdeelstelsel 
met ingangsjaar 2021.Dat is echter doorgeschoven naar de decembercirculaire 2020 met ingangsjaar 2022. 
Ook de brief van de minister BZK aan de Tweede Kamer van 28 mei 2020 over het compensatiepakket 
Corona ter waarde van € 542 miljoen voor de eerste periode tot 1 juni leidt niet tot cijfermatige aanpassingen 
in deze meicirculaire. De financiële vertaling ervan zal binnen enkele weken in een extra brief komen, 
waarna de bevoorschotting zal starten. 

 



De algemene uitkering pakt wat hogere uit dan de cijfers uit de vorige circulaire uit december. De hogere 
inkomsten zijn een gevolg van hogere accressen (ontwikkeling van de rijksuitgaven), incidentele 
compensatie BTW Compensatiefonds (BCF) en mutaties in eenheden en gewichten (aantal inwoners, aantal 
bijstandsontvangers, etc.). De voorlopige belastingcapaciteit 2020 zorgt voor een verlaging van de algemene 
uitkering, omdat de gemeentelijke belastingcapaciteit is toegenomen (hogere WOZ- waarden). 
Het saldo van de hogere algemene uitkering is echter geen pure “winst”. We dienen rekening te houden met 
de taakmutaties die benoemd zijn door het rijk en met loon- en prijscompensatie die we ook voor een deel 
via de algemene uitkering vergoed krijgen. 
Rekening houdend met deze taakmutaties en het ramen van loon-en prijscompensatie worden we 
geconfronteerd met per saldo nadelige consequenties voor onze (meerjaren) begroting. Deze nemen we 
voor het lopende jaar 2020 mee in het 2e programmajournaal 2020. De meerjarige consequenties voor ons 
meerjarig perspectief betrekken we bij het opstellen van de begroting 2021. Voor een nadere financieel 
technische onderbouwing en toelichting wordt verwezen naar de bijlage. 
 
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 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


