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Aan de leden van de raad, 
 
In het raadsvoorstel bij de begroting 2012-2015 is toegezegd dat u een brief zou worden 
toegezonden met nagekomen informatie over de begroting. De nagekomen informatie betreft de 
volgende onderwerpen: 
 

A. De septembercirculaire gemeentefonds 2011, en 
B. Het investeringsvolume / De investeringslijst 2012 - 2015. 

 
A. Septembercirculaire gemeentefonds 2011 
De septembercirculaire laat de volgende uitkomsten voor onze begroting zien: 
(+ = voordeel / - = nadeel) 
 
2011:     53.000 + 
2012:     560.000 - 
2013:     350.300 - 
2014:     114.000 + 
2015:     317.000 + 
2016:     931.000 + 
 
Wat opvalt is het nadeel in 2012 ten opzichte van de meicirculaire. Dat wordt met name 
veroorzaakt door een lager accres (= de jaarlijkse groei/krimp van de algemene uitkering) wat te 
maken heeft met de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Vanaf 2012 beweegt de algemene uitkering 
weer mee met de rijksuitgaven door de herinvoering van de "trap op trap af" methode. Het rijk 
houdt voor de jaren 2011 en 2012 actief de hand op de knip en er verschuiven uitgaven van 2012 
naar 2011. Ook heeft men rekening gehouden met lagere ramingen voor de loon- en 
prijsontwikkelingen. 
Langzamerhand wordt het beeld dan weer positiever. Dat komt omdat de uitkeringsfactor na het 
jaar 2013 in de septembercirculaire een hogere stand aangeeft dan in de meicirculaire en ook 
omdat in 2016 de kasschuif i.v.m. het Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP) weer 
ongedaan wordt gemaakt. Voor het NUP zat in 2015 een grote incidentele uitname van € 390.000. 
 
Er wordt extra geld in het fonds gestort voor:  

- de kwetsbare groepen om voor hen de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten,  
- de aanpassing van de kwijtschelding en de bijzondere bijstand in verband met de kosten 

van kinderopvang van alleenstaande ouders met een laag inkomen,  
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- de (transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie van de AWBZ begeleiding 
naar de Wmo, en  

- de kwaliteit van de kinderopvang. 
 
Vanaf 2012 zit er een flinke korting in de septembercirculaire en dat betreft de Regionale 
Uitvoeringsdiensten. De korting loopt op van € 108.000 in 2012 tot structureel € 243.000 in 2014. 
Dit geld blijft op de rijksbegroting vooralsnog gereserveerd voor de hervorming van de Sw-sector 
(sociale werkvoorziening). Als dit geld niet nodig blijkt te zijn wordt uiterlijk in 2015 over de 
bestemming beslist. 
 
Wij passen op dit moment de begroting niet aan voor de septembercirculaire. De informatie is 
daarvoor te laat bekend geworden. Ook onze toezichthouder de Provincie gaat er mee akkoord als 
de begroting is opgesteld aan de hand van de meicirculaire.  
De financiële consequenties van de septembercirculaire zullen worden verwerkt in de eerste 
programmamonitor 2012. 
 
De gevolgen voor de begrotingssaldi worden hierna aangegeven. De uitkomsten (na 
taakstellingen, maar voor de verrekeningen met de dekkingsreserve 2011) die staan genoemd op 
bladzijde 150 van de begroting zijn daarbij het vertrekpunt:  
(+ = voordeel / - = nadeel) 
      2012      2013          2014    2015                
- Uitkomsten na taakstellingen    0 612.400           644.200         -866.400     
- Gevolgen septembercirculaire     -560.000          -350.300           114.000           317.000 
- Geactualiseerde saldi                 -560.000            262.100           758.200              -549.400          
 
B. Het investeringsvolume / De investeringslijst 2012 - 2015 
Een samenvatting van het investeringsvolume en de investeringslijst 2012-2015 zijn als bijlagen bij 
deze brief gevoegd.  
Dit is conform de toezegging in de begroting (bladzijde 155). 
 
Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting was dat de investeringslijst 2012 moest passen 
binnen de financiële kaders van het investeringsvolume 2011. Op die manier zou de begroting niet 
extra worden belast. Uit de bijlage blijkt echter dat dit niet het geval is. Als alle investeringen 
worden uitgevoerd is er in 2016 een cumulatief tekort van € 399.400.  
Dit tekort vinden wij op dit moment acceptabel en maken er geen extra middelen voor vrij gezien 
het feit dat er de laatste jaren steeds sprake is geweest van onderbesteding. Door deze 
handelswijze zit er in de cijfers van de begroting geen boeggolf. Wij zullen in de loop van het 
begrotingsjaar 2012 de vinger nadrukkelijk aan de pols houden en als dat nodig is hierover met u in 
contact treden. 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,     de burgemeester,     
 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele  Mw. A. Attema 


