
Overzicht 1.

Algemene dekkingsmiddelen

Het programma Algemene dekkingsmiddelen omvat

de lokale heffingen (OZB, baatbelasting,

forensenbelasting, toeristenbelasting), de algemene

uitkering uit het gemeentefonds, de dividenden uit

nutsbedrijven en andere deelnemingen en rente

eigen financieringsmiddelen. Deze inkomsten kennen

in tegenstelling tot de rioolheffing of

afvalstoffenheffingen geen vooraf bepaald

bestedingsdoel en zijn vrij besteedbaar. Ze worden

ingezet ter dekking van de lasten en baten van de

overige programma's.

Lokale heffingen

Een nadere toelichting wordt in de paragraaf lokale

heffingen gegeven.

Algemene uitkering

De raming van de algemene uitkering uit het

gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire

2018 en bedraagt voor 2019 € 45,7 miljoen.

Met ingang van 2019 wordt de tot nu afzonderlijk

gespecificeerde integratieuitkering Sociaal domein

voor een groot deel ingeweven in de algemene

uitkering.

De algemene uitkering loopt mee met de

ontwikkelingen van de rijksuitgaven. Dit betekent dat

gemeenten meedelen in goede en in slechte tijden.

Dividenden

De gemeente ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen

als rendement uit hoofde van haar deelname in

maatschappelijk kapitaal van instellingen en

ondernemingen. Zie ook de paragraaf verbonden

partijen. Op basis van de resultaten uit het verleden

en afspraken over mogelijke winstuitkering (dividend-

beleid) is bij de deelnemingen een structurele

dividenduitkering opgenomen in de begroting.

De geraamde dividendopbrengst bedraagt

€ 2,1 miljoen.

Overige algemene dekkingsmiddelen

De overige algemene dekkingsmiddelen betreft de

rente eigen financieringsmiddelen (reserves en

voorzieningen). Voor zover de rente niet wordt

toegevoegd aan de bestemmingsreserves wordt het

ingezet als dekkingsmiddel. Bij de afschrijvings-

reserves dient de rente ter dekking van de

rentelasten van de betreffende investeringen. In 2019

bedraagt de rentecomponent over de reserves en

voorzieningen € 2,1 miljoen.
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Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

NN e l e AA Rek. 2017 2018 WIE] 2020 2021 2022

Lasten 131 124 107 69 59 50

Baten 57.033 56.465 57.387 57.509 57.731 57.770

56.902 56.341 57.280 57.440 57671 57.720

-115

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-142 -154 -135Resultaatbestemming

mene Dekkingsmiddelen

-3.318 -357

 

 

* Resultaatbestemming: mutaties in de reserves in relatie tot de lasten en baten van het programma.
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