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Voorstel:
De notitie met de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2015 vast te stellen en deze als
begrotingswijziging te verwerken.

Inleiding:
De septembercirculaire 2015 is op Prinsjesdag 15 september jl. openbaar gemaakt.
Argumenten:
1.1 Actuele informatie is van belang om tot een goede bestuurlijke afweging te komen
Met het financieel verwerken van de septembercirculaire wordt een actuele stand van zaken van de
grootste inkomenspost ‘het gemeentefonds’ gegeven
1.2 Bevoegdheid raad
De gemeenteraad stelt de begrotingswijzigingen vast. De financiële effecten veroorzaken een
wijziging in de begrotingssaldi 2015 tot en met 2019.
Kanttekeningen
1.1 Onzekerheid rijksuitgaven en de gevolgen voor de hoogte van het gemeentefonds
De hoogte van het gemeentefonds is ook afhankelijk van de uitgaven die het rijk doet. Dit noemen we
‘samen de trap op en samen de trap af’. Wanneer de rijksoverheid minder uitgeeft, ontvangen wij als
gemeente ook minder algemene uitkering. Het tempo en hoogte van het economische herstel zijn
hierbij belangrijk en geeft dat de hoogte van de algemene uitkering moeilijk voorspelbaar is.
Financiële dekking:
Samengevat geeft de septembercirculaire het volgende financiële effect voor de jaren 2015
tot en met 2019:
2015
228.000

2016
35.000

2017
-3.000

2018
197.000

2019
244.000

2015
-120.000
228.000
108.000

2016
151.100
35.000
186.100

2017
199.200
-3.000
196.200

2018
28.800
197.000
225.800

2019
99.900
244.000
343.900

Effect septembercirculaire 2015

Het begrotingssaldo wordt:
Saldo Prog.begr.2016-2019 / 2de Berap
Effect septembercirculaire 2015
Saldo na vaststelling

Communicatie:
De pers op de gebruikelijke manier informeren
Vervolg:
Na besluit zal de begrotingswijziging worden verwerkt.
Bijlagen:
1. Notitie septembercirculaire 2015 gemeentefonds
2. Septembercirculaire 2015
3. Begrotingswijzing: gevolgen septembercirculaire 2015 tot en met 2019

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2015, nummer 400;

besluit:
De notitie met de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2015 vast te stellen en deze
als begrotingswijziging te verwerken.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering
van 5 november 2015.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

