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Begrotingswijziging meicirculaire 2020

Onderwerp
Verwerking meicirculaire 2020

Gevraagd besluit
De raad besluit:
1) Bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen

Wat willen wij hiermee bereiken?
Het doel van dit voorstel is het verwerken van de effecten van de meicirculaire 2020 in de
budgetten van 2020. Hierdoor wordt het mogelijk om de beschikbaar gestelde middelen uit Den
Haag beschikbaar gestelde middelen de meicirculaire in te zetten en is de administratie weer
actueel.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Op 29 mei 2020 is de meicirculaire 2020 verschenen. Dat was later dan de totstandkoming van de
voorjaarsbrief 2020 waardoor het niet mogelijk was de financiële effecten onderdeel te laten zijn
van de voorjaarsbrief en de raadsbesluitvorming daarover. U bent reeds bij de beantwoording van
de technische vragen van de voorjaarsbrief 2020 en perspectievennota 2021 geïnformeerd over de
financiële consequenties van de meicirculaire 2020. Om de financiële effecten ook te kunnen
verwerken in de administratie leggen wij dit voorstel nu aan u voor.

Wat ging er aan vooraf
N.v.t.
Hoe informeren we de inwoners?
N.v.t.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De meicirculaire 2020 kent voor de jaarschijf 2020 een positieve bijstelling van € 499.000. Conform
de door de raad vastgestelde financiële uitgangspunten worden een aantal bijstellingen budgettair
neutraal verwerkt in onze administratie. Denk hierbij aan de afspraken omtrent budgetneutraliteit
van het sociaal domein (€ 404.000) en het budgettair neutraal verwerken van decentralisatie- en
integratieuitkeringen (€ 220.000). Tot slot is één decentralisatie-uitkering ad € 88.000 uit de

meicirculaire 2020 reeds verwerkt in het begrotingssaldo. Dit heeft plaatsgevonden bij vaststelling
van het raadsvoorstel “Indienen subsidieaanvraag ruimen explosieven zonnepark GAE’ op 10-092019 door uw Raad. Hierin heeft uw raad vastgesteld dat we compensatie aanvragen bij het Rijk
voor het opruimen van de explosieven die op het terrein van GAE zijn gevonden en geruimd. Dit
budget is nu ook onderdeel van de meicirculaire 2020.
Samenvattend zijn de consequenties van de meicirculaire 2020 en de verwerking daarvan in de
administratie als volgt:
Bijstelling Meicirculaire 2020
Neutrale verwerking budgetten sociaal domein - € 405.000
Neutrale verwerking decentralisatie uitkeringen - € 220.000
Reeds verwerkt bij besluit 10-09-2019
- € 88.000
Totaal neutraal verwerkt
Effect op de algemene dienst

€ 499.000

- € 713.000
- € 214.000

We voegen dus € 713.000 aan middelen toe aan diverse budgetten op basis van de financiële
uitgangspunten/besluitvorming. Hierdoor resteert een negatief saldo op de algemene dienst van
circa € 214.000.
In de begroting is een schommelfonds beschikbaar voor het opvangen van schommelingen in de
algemene uitkering. Wij stellen daarom voor het schommelfonds gedeeltelijk in te zetten.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 8
Betreft: Verwerking meicirculaire 2020
Raadsvoorstel Verwerking meicirculaire 2020
De raad van de gemeente Tynaarlo;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 augustus 2020;
Gelet op de desbetreffende bepalingen in de gemeentewet en de financiële verordening;

B E S L U I T:
De raad besluit:
1) Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging.

Vries, 8 september 2020

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

P. Koekoek,

griffier

