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Onderwerp Statenbrief:  
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
 
Aanleiding 
Op 7 december jl. heeft de provincie Utrecht de decembercirculaire ontvangen. 
 
Voorgeschiedenis 
De provincie Utrecht ontvangt driemaal per jaar informatie van Binnenlandse Zaken over de (hoogte van de) 
provinciefondsuitkeringen: in mei, in september en in december, ter afronding van het lopende jaar. 
 
Essentie / samenvatting: 
De netto bijstelling van de raming van de algemene uitkering provinciefonds is voor 2018 licht negatief ten 
opzichte van de septembercirculaire. De decembercirculaire kent geen herijkt meerjarenperspectief. 
De accresraming blijft in de decembercirculaire 2018 ongewijzigd. Voor de jaarafsluiting 2018 is het accres zoals 
gemeld in de septembercirculaire 2018 hiermee de laatst verwerkte stand.  
Het definitieve accres 2018 wordt gemeld in de meicirculaire 2019 en verwerkt in het uitkeringsjaar 2019.  
 

o De bijstelling van de raming algemene uitkering provinciefonds over 2018 bedraagt: € -/- 289.000.    
Deze bijstelling wordt onttrokken aan de egalisatiereserve. Zie verder onder financiële consequenties. 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
N.v.t. 
 
Financiële consequenties 
In tabel op de volgende pagina 1 zijn de ramingen van de algemene uitkering provinciefonds, inclusief de eigen 
raming van de onbenutte ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds (BCF) opgenomen. Uitsluitend 
de raming voor 2018 is herzien: de decembercirculaire kent geen herijkt meerjarenperspectief. De ramingen van 
de onbenutte ruimte BCF zijn hiermee ongewijzigd, ten opzichte van de septembercirculaire. N.B. de resterende 
onbenutte ruimte onder het plafond BCF 2018 was reeds in de septembercirculaire nihil. 
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Tabel 2 laat de gevolgen hiervan zien voor het begrotingssaldo van de begroting 2019. De bijstelling over het 
lopende begrotingsjaar 2018 van -/- € 289.000 wordt onttrokken aan de ‘‘egalisatiereserve algemene uitkering 
provinciefonds en opcenten MRB’’. 
 

 
Het verloop van de Egalisatiereserve staat opgenomen in de onderstaande tabel 3. De Egalisatiereserve is  
ingesteld bij de Kadernota 2016 (PS2016PS12).  
 

 
 
Er zijn (nog) geen nadere afspraken gemaakt over het incidenteel storten in de egalisatiereserve, wanneer deze 
reserve uitputting nadert. De Kadernota 2020-2023 zal (daarom) een uitgewerkt voorstel bevatten met 
aanvullende afspraken hierover.  
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De uitkomst van de decembercirculaire 2018 wordt verwerkt in de jaarrekening 2018. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 

Tabel 3. Egalisatiereserve provinciefonds en MRB 2018

x € 1.000

Stand begroting 2019 4.981

Onttrekking o.g.v. sep.circ. 2018 -4.505 

Onttrekking o.g.v. dec.circ. 2018 -289 

Stand na dec.circ. 2018 187

Tabel 1. Algemene Uitkering (AU) provinciefonds 2018 2019 2020 2021 2022

x € 1.000

Stand AU-prov.f. sep.circulaire 196.631 213.558 221.928 229.676 238.307

Stand AU-prov.f. dec.circulaire 196.342 213.558 221.928 229.676 238.307

Netto bijstelling AU-prov.f. o.g.v. dec.circ. 2018 (incl. ruimte onder plafond BCF) -289 0 0 0 0

Uitsplitsing netto bijstelling naar deel algemene uitkering (trap-op-trap-af) en deel BCF

Stand AU-prov.f. sep.circulaire (excl. geraamde ruimte onder plafond BCF) 196.631 209.891 217.601 224.372 231.779

Stand AU-prov.f. dec.circulaire (excl. geraamde ruimte onder plafond BCF) 196.342 209.891 217.601 224.372 231.779

A. Bijstelling AU-prov.f. o.g.v. septembercirc. 2018 (trap-op-trap-af) -289 0 0 0 0

Stand raming ruimte onder plafond BCF o.g.v. sep.circulaire 0 3.667 4.327 5.304 6.528

Stand raming ruimte onder plafond BCF o.g.v. dec.circulaire 0 3.667 4.327 5.304 6.528

B. Bijstelling ruimte onder plafond BCF 0 0 0 0 0

C. Netto bijstelling AU-prov.f. o.g.v. dec.circ. 2018 (= A+B) -289 0 0 0 0

Tabel 2. Begrotingssaldo 2018 2019 2020 2021 2022

x € 1.000

Begrotingssaldo begroting 2019 220 0 14.929 25.898 34.046

Netto bijstelling AU-prov.fonds o.g.v. sep.circ. (zie Statenbrief sep.circ. 2018) -4.505 -1.639 -557 -1.077 -1.046 

Onttrekking aan egalisatiereserve (zie Statenbrief sep.circ. 2018) 4.505

Netto bijstelling AU-prov.fonds o.g.v. dec.circ. -289 0 0 0 0

Onttrekking aan egalisatiereserve 289

Herzien begrotingssaldo begroting 2019 220 -1.639 14.372 24.821 33.000


