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MEMO van college aan de raad 
 
datum  : 10 maart 2011 (binnen gekomen bij de griffie op 17 maart 2011) 

aan  : Gemeenteraad 

van  : College  

onderwerp  : Gevolgen maartcirculaire 2011 

Portefeuillehouder: Cees Roem 

Inlichtingen bij :  Jan Belleman 

Aanleiding  
 Dit memo is opgesteld om uw raad te informeren over de gevolgen van de maartcirculaire 

2011. De circulaire behandelt de mutaties in de algemene uitkering voor de jaren 2010 tot 
en met 2015.  
 

 Net als in de eerdere decembercirculaire 2010 ontbreken in de maartcirculaire de tabellen 
met uitkeringsfactoren en maatstafgewichten die betrekking hebben op het 
meerjarenperspectief 2012 en verder. Deze ontbraken ook in de decembercirculaire 2010.  
Dit wordt door het Ministerie van BZK in één keer meegenomen in de mei-circulaire 2011.  
 

 ten opzichte van de eerder aangeleverde decembercirculaire 2010 (zie het memo van 4 
januari 2011) zijn er twee wijzigingen: 
 
Wijziging 1: 
Een extra nadeel van € 70.000 voor 2010.  
Dit extra nadeel wordt verwerkt in de jaarrekening 2010 en betreft een verlaging van de 
uitkeringsfactor met netto 4 punten naar 1,541 in verband met wijziging van de maatstaven 
voor WOZ en bijstandsontvangers. 
 
Wijziging 2: 
Ten opzichte van de decembercirculaire is de jaarschijf 2015 ook in de berekening 
opgenomen. De begrote inkomsten voor 2015 zijn gelijk aan die van 2014.  
 
Verder zijn er geen wijzigingen. 
 

 Voorgesteld wordt om de gevolgen van de maartcirculaire 2011 te verwerken in de  
PPN 2012 tenzij de meicirculaire zodanig op tijd is dat die nog kan worden meegenomen in 
de PPN 2012. In dat geval wordt niet de maart- maar de meicirculaire verwerkt in de PPN 
2012. 
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Onderstaande de gevolgen voor de hoogte van de algemene uitkering van de maartcirculaire 
2011 ten opzichte van de septembercirculaire 2010 die als laatste is verwerkt in de begroting. 
Tabel 1 

Bedragen 1* € 1.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Algemene uitkering conform 
septembercirculaire 2010
zoal verwekt in de huidige 
begroting 25.377 24.402 24.131 24.205 24.152 24.152 *

Algemene uitkering conform 
maartcirculaire 2011 25.328 24.384 23.898 24.042 24.519 24.445
Verschil december & 
maartcirculaire 49 N 18 N 233 N 163 N 367 V 293 V
* Is bedrag zoals nu in begroting staat zelfde als 2014 aangezien dit de nieuwe jaarschijf is.

Gevolgen maartcirculaire 2011

 
 
 
Onderstaand de gevolgen voor de hoogte van algemene uitkering van de maartcirculaire 2011 
ten opzicht van de decembercirculaire 2010.  
(de december circulaire is niet verwerkt in de begroting)  
Tabel 2 
Gevolgen maartcirculaire 2011     
Bedragen 1* € 1.000 2010   2011   2012   2013   2014   2015   

Algemene uitkering conform 
decembercirculaire 2010 25.398   24.384   23.898   24.042   24.519   24.519   

Algemene uitkering 
conform maartcirculaire 
2011 25.328 

 
24.384 

 
23.898 

 
24.042 

 
24.519 

 
24.445   

Verschil december & 
maartcirculaire 70 N 0   0   0   0   74 N 
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