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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

3 september 2019 

1621168 

De heer G.J. Hendriks, wethouder 

Correctie op verwerking van de cijfers Septembercirculaire 2018 

 

 

1. Kennisnemen van 

Een correctie op de verwerking van de cijfers uit de Septembercirculaire 2018, voor de jaarschijf 

2023, in het financieel beeld van de Perspectiefnota 2020-2023. 

 

2. Inleiding 

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de zomer de Perspectiefnota 2020-2023 

aangeboden aan de gemeenteraad. De Perspectiefnota is richtinggevend voor de 

Programmabegroting 2020-2023. De Perspectiefnota wordt op 18 september ter besluitvorming 

aan u voorgelegd1. 

 

Met de Perspectiefnota 2020-2023 bent u geïnformeerd over ons financieel perspectief voor de 

komende jaren. Dat perspectief is enigszins gewijzigd. Dat heeft te maken met het niet volledig 

vertalen van de gegevens uit de Septembercirculaire 2018 naar de financiële gevolgen voor de 

gemeente Gooise Meren voor de jaren 2019 en verder. Bij de voorbereiding van de start van de 

Perspectiefnota 2020-2022 had de voorspelling voor het laatste jaar uit de circulaire, het jaar 2023,  

verwerkt moeten worden. Dat is niet gebeurd. De cijfers geven daardoor een gunstiger beeld in het 

jaar 2023. In deze raadsmededeling informeren wij u hierover. 

 

3. Kernboodschap 

 

3.1 Septembercirculaire Gemeentefonds 2018  

Op 18 september 2018 verscheen de Septembercirculaire Gemeentefonds 2018. Deze circulaire 

bevatte informatie over de hoeveelheid middelen die we de komende jaren (2018 tot en met 2023) 

van het Rijk verwachten te ontvangen via het gemeentefonds2. De gegevens uit de circulaire zijn 

door ons geanalyseerd en vertaald naar de financiële gevolgen voor de gemeente Gooise Meren. 

Deze gevolgen hebben we vervolgens in de Programmabegroting 2019-2022 verwerkt.  

 

De voorspelling voor het laatste jaar uit de circulaire, het jaar 2023, laten we normaliter bewust 

buiten beschouwing. Onze begroting bestrijkt een periode van 4 jaar, waardoor die informatie dan 

niet relevant voor ons is. Bij de voorbereiding van de start van een perspectiefnota (februari/maart) 

dient de voorspelling voor het laatste jaar uit de circulaire wel meegenomen te worden. Dit is bij de 

 
1  De Perspectiefnota 202-2023 is nog niet vastgesteld omdat tijdens de besluitvormende raad in juli de    

   stemmingen staakten.  

2 De uitkering uit het gemeentefonds is voor gemeenten de belangrijkste inkomstenbron. Voor Gooise Meren komt dit neer op  

   een bedrag van ongeveer 70 miljoen euro. Een aantal keren per jaar informeert het ministerie van Binnenlandse Zaken en  

   Koninkrijksrelaties de gemeenten over de ontwikkelingen van de algemene uitkering. Meestal gebeurt dit met circulaires in mei   

   en september. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van d e  

   rijksuitgaven.  
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voorbereiding van de Perspectiefnota 2019-2022 niet gebeurd. Het college heeft maatregelen 

genomen om deze omissie in de werkwijze in de toekomst te voorkomen. 

 

3.2 Financieel beeld na correctie 

De cijfers geven een gunstiger beeld in 2023 dan wij eerder, met de Perspectiefnota 2020-2022, 

aan u presenteerde. Hieronder treft u het aangepast financieel beeld aan. 

 

Financieel beeld (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 

Financieel beeld Perspectiefnota 2020 N 233   N 615   N 1260   N 1264  

Correctie         

Septembercirculaire 2018 V 0   V 0   V 0   V 648  

Correctie vertrekstand PN20 V 0   V 0   V 0   V 648  

Aangepast financieel beeld na 

correctie vertrekstand PN20 
N 233   N 615   N 1260   N 616  

 

4. Consequenties 

 

4.1 Correctie op cijfers leidt niet tot andere boodschap Perspectiefnota  

De cijfers geven weliswaar een gunstiger beeld in het jaar 2023. De conclusie is geen andere als het 

gaat over het financieel beeld naar de toekomst toe. De druk op onze meerjarenbegroting zal 

toenemen en maatregelen zullen nodig zijn om een sluitend meerjarenbegroting te behouden. 

Willen we de financieel gezonde en robuuste gemeente blijven die we nu zijn, dan blijft scherp en 

terughoudend begroten het uitgangspunt.   

 

4.2 Besluitvorming Perspectiefnota 2020-2023 en financieel beeld  

Op 18 september ligt de Perspectiefnota 2020-2023 ter besluitvorming voor. Het financieel beeld in 

deze raadsmededeling vervangt het beeld in de Perspectiefnota 2020-2023; het vertrekpunt voor 

de Programmabegroting 2020-2023. 

 

5. Communicatie en participatie 

Met deze raadsmededeling informeren wij u over de correctie op de cijfers uit de 

Septembercirculaire 2018 in het financieel beeld van de Perspectiefnota 2020-2023.  

 

6. Vervolg 

In de Perspectiefnota 2020-2023 is een aantal zoekrichtingen gepresenteerd voor de dekking van 

het structurele tekort. Enkele zoekrichtingen worden in de aanloop naar de Programmabegroting 

2020-2023 nader uitgewerkt. Graag gaan we tijdens de begrotingsbehandeling hierover verder met 

u in gesprek. In het schema ziet u op welke momenten dat kan. 

 
Dag 
 

Tijd Activiteit 

Donderdag 3 oktober  17.00 uur PB 2020-2023 verzenden naar de raad 

Maandag 14 oktober  18.30 uur - 20.00 uur PB 2020-2023 technische vragenmarkt  

Dinsdag 15 oktober 12.00 uur Deadline (overige) technische vragen gemeenteraad 

Dinsdag 15 oktober   20.00 uur - 23.00 uur PB 2020-2023 in beeldvormende raad   

Woensdag 23 oktober 12.00 uur Antwoorden technische vragen naar gemeenteraad 
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Zondag 27 oktober 20.00 uur Deadline definitieve moties en amendementen raad 

Woensdag 30 oktober   18.00 uur PB 2020-2023 in meningsvormende raad    

Woensdag 6 november  22.30 uur PB 2020-2023 in besluitvormende raad   

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 

 


