
Hillegom 
Memo Meicirculaire 2019 
 
Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de Meicirculaire 2019 over de 
inkomsten uit het Gemeentefonds gepubliceerd. De uitkomsten hebben financiële gevolgen voor de 

Algemene uitkering. In de Algemene uitkering zijn tevens de budgetten opgenomen van het Sociaal 

Domein.  
 
De ontwikkelingen van de Algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
ontwikkeling van de totale Rijksuitgaven. Volgens de normeringssystematiek (trap-op-trap-af) 
worden de bedragen en percentages bepaald voor het Gemeentefonds. Op deze wijze hebben 
wijzigingen in de Rijksuitgaven direct invloed op de ontwikkeling van de Algemene uitkering en 

daarmee de omvang van het Gemeentefonds.  
 
Gevolgen Meicirculaire 2019 
1. Wijzigingen accres, BCF en ontwikkelingen uitkeringsbasis:  

a. Het jaar 2018 wordt in 2019 afgerekend (nacalculatie), dit heeft naar verwachting een 
lagere Algemene uitkering van circa € 150.000 voor Hillegom tot gevolg. 

b. Voor het jaar 2019 t/m 2023 aanpassing van de accressen en overige ontwikkelingen (zie 

tabel).  
2. Extra middelen voor Jeugdhulp, drie eenmalige (landelijke) bedragen in 2019, 2020 en 2021 

van € 400, € 300 en € 300 miljoen (zie tabel)  

3. Loon- en prijscompensatie 2019 in het sociaal domein (zie tabel). 
4. Invoering Wet Verplichte GGZ € 20 miljoen landelijk vanaf 2020 (zie tabel). 
5. Structurele regeling voor verhoging vergoeding raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners 

(zie tabel). 

 
Tabel financiële gevolgen 

    bedragen x € 1.000 

  2019 2020 2021 2022 2023 

1. Wijzigingen lager accres, BCF en ontwikkeling 

uitkeringsbasis -627 -32 -715 -906 -895 

2. Extra middelen Jeugdzorg 455 343 345   

3. Loon- en prijscompensatie sociaal domein 281 286 291 294 296 

4. Invoering Wvggz  25 25 25 25 

5. Vergoeding raadsleden kleine gemeenten 59 59 59 59 59 

 168 682 6 -528 -515 

 
Het voor- of nadeel in het jaar 2019 (en nadeel voor het jaar 2018) wordt opgenomen in de 2e 
Bestuursrapportage 2019. De jaren 2020 tot en met 2023 worden opgenomen in de 
Programmabegroting 2020.  
 
Met de uitkomsten van de Meicirculaire 2019 van het Gemeentefonds is na verwerking van de nu 
bekende cijfers (inclusief GR’en en BCF) een voorlopig financieel overzicht te maken over de 

ontwikkelingen van de Programmabegroting 2020-2023.  
 

Ontwikkelingen 2020-2023  2020 2021 2022 2023 

Structureel saldo Kadernota 2020-2023  -260 491 212 398 

Ontwikkelingen en loon- en prijscompensatie 

Gemeenschappelijke Regelingen (inclusief HLT), 

indexering subsidies en inkoop sociaal domein 

(inclusief TWO-Jeugdhulp)  -1.062 -1.120 -1.210 -1.278 

Wijzigingen na Kadernota 2020      

Gevolgen Meicirculaire 2019 Algemene uitkering  682 6 -528 -515 

Structurele effecten 1e Bestuursrapportage 2019  -34 -30 1 33 

Indexering belastingen e.d.   160 160 160 160 

Prognose saldi Programmabegroting 2020-2023 -514 -493 -1.365 -1.203 

 


