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Datum 29 januari 2016

Onderwerp Decembercircutai re gemeentefonds

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeling

in de cyclus?

Ja, raadsmededeting 78-201 6

Decembercircutaire gemeentefonds 201 5

*betreft toelichtende vragen von technische aard

Beleidsterrein Bestuur

PortefeuiItehouder T. Theunis

Schriftelijke vraag

ln de raadsmededeling over decembercirculaire gemeentefonds wordt voor de gemeente Roosendaal
melding gemaakt van een hogere uitkering van € 1,3 miljoen euro in 2016.

De voornaamste wijzigingen zouden in de vergelijking december - septembercirculaire zitten in het
aantal huishoudens met een laag inkomen en de aantallen met betrekking tot de
om gevingsadressend ichtheid.

De fractie van de VLP wil de decembercirculaire graag snappen en hier geen politiek mee bedrijven,
maar we hebben hierover wel een paar vragen.

1. Wat was de maatstaf aantallen omgevingsadressendichtheid en wat is deze geworden?
2. Met welk aantal huishoudens met een laag inkomen werd eerst gerekend en met welk aantal

wordt nu gerekend?
3. Als alle gemeenten nu met een hoger aantal huishoudens met een laag inkomen gaan rekenen,

rekent u zich dan niet rijk?

Namens de fractie van de VLP
Wilbert Brouwers

Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. ln onderstaande tabel is te zien met welke aantallen is gerekend voor de maatstaf
omgevingsadressendichtheid bij zowel de september- als de decembercirculaire:

Aa ntal I e n m a atstaf o mq evi na sad re sse nd ichthe id
Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Septembercirculaire 201 5 1.636 1.636 1.636 1.636 1.636 1.636
Decem bercirculaire 201 5 1.669 1.669 1.669 1.669 1.669 1.669

Het aantal van deze maatstaf is dus toegenomen met 33. Het aantal van 1.636 was gebaseerd op
de meest recente informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die ten tijde van de
septembercirculaire voorhanden was. Begin oktober 2015 is van het ministerie echter een nieuwe,
definitieve stand voor deze maatstaf ontvangen: 1.669. Met dit laatste aantal is dan ook gerekend
bij de decembercirculaire.
De toename zorgt in 2015 voor een verhoging van de algemene uitkering met ruim € 122.000.



2. ln onderstaande tabel is te zien met welke aantallen is gerekend voor de maatstaf lage inkomens
bijzowel de september- als de decembercirculaire:

Aantallen maatstaf laqe inkomens
Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Seotem bercirculaire 201 5 10.720 10.720 10.720 10.720 10.720 10.720
Decembercirculaire 201 5 10.820 10.820 10.820 10.820 10.820 10.820

Het aantal van deze maatstaf is dus toegenomen met 100. Het aantal van 10.720 is gebaseerd op
het laatste definitief vastgestelde aantal door het ministerie van BZK. Het aantal op deze maatstaf
wordt pas na twee jaar definitief vastgesteld en is moeilijk te voorspellen. Bij de berekening van de
algemene uitkering wordt daarom uitgegaan van het laatst vastgestelde, definitieve aantal. ln
oktober 2015 is het aantal voor het jaar 2013 definitief geworden en bedraagt 10.820. Met dit
aantal is daarom gerekend bijde decembercirculaire.
De toename zorgt in 2015 voor een verhoging van de algemene uitkering van bijna € 60.000.

3. Het ministerie van BZK heeft een grof beeld van de totalen van de aantallen van de gemeenten.
Ook hebben zijzichl op trends van afgelopen jaren en houden zijde (macro-economische)
ontwikkelingen bij. Op basis daarvan bepaalt het ministerie of er in de onderliggende
verdeelformule van het gemeentefonds iets moet wijzigen, zodat de totale uitkering aan de
gemeenten het totaal van het gemeentefonds niet te boven gaat. Voor het lopende jaar zal dil,
indien dit gebeurt, nooit een groot effect hebben. Op het moment dat er grote wijzigingen worden
verwacht, geeft het ministerie dit van tevoren aan. Voor de jaren die wel verstreken zijn, maar nog
niet definitief afgerekend zijn, kan er eveneens een verschil optreden. Maar ook dit verschil zal
nooit heel groot zijn.

Hoogachtend,
Het College van Burgemeester en Wethouders,
Namens deze,

T. Theunis
Wethouder Financiën


