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Bijlagen

-

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Stand septembercirculaire 2018 276.233.852  276.251.602   278.611.056   287.831.845   297.949.902  294.522.960 
Mutatie agv meicirculaire 2019 -3.873.897     -5.794.146     -7.538.517     -9.693.544     -10.290.761   -413.114      
Stand meicirculaire 2019 272.359.955  270.457.456   271.072.539   278.138.301   287.659.141  294.109.846 

Op 31 mei jl. is de meicirculaire1 van het provinciefonds door het Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerd. Provincies worden hierin op basis van recente

voorspellingen van het Centraal Planbureau geïnformeerd over de meerjarige accresontwikkeling

van de algemene uitkering en daarnaast over de hoogte van de decentralisatie-uitkeringen.  

 

Ten opzichte van de septembercirculaire 2018 wordt het accres in 2019 voor alle provincies bij

elkaar met € 21 miljoen positief bijgesteld. Voor de periode van 2020 tot en met 2024 wordt de

accresontwikkeling neerwaarts bijgesteld, oplopend tot structureel € 56 miljoen in 2023. De

belangrijkste verklaring voor de neerwaartse bijstelling ligt in de lagere ontwikkeling van de lonen

en prijzen. De raming hiervan in het Centraal Economisch Plan (CEP) is lager dan bij de

Miljoenennota gepresenteerd. 

 

De begrotingsruimte van de PZH beweegt mee met de accresontwikkeling van het

provinciefonds. Ten opzichte van de septembercirculaire worden de verwachte inkomsten dan

ook als volgt aangepast:

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in de meicirculaire 2019

nog geen rekening gehouden met de herindeling van Vijfheerenlanden en het effect daarvan op

de verdeling van de algemene uitkering. Met de voorjaarsnota / kadernota 2019 is wel al rekening

gehouden met een te verwachten neerwaartse bijstelling van de algemene uitkering van € 1 ,9

miljoen op jaarbasis. Het effect van de verdeling op de totale verlaging van de algemene uitkering

wordt naar verwachting duidelijk met de septembercirculaire 2019.

                                                       
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2019/05/31/meicirculaire-provinciefonds-2019
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In de meicirculaire zijn ten opzichte van de septembercirculaire 2018 voor 2019 drie

decentralisatie-uitkeringen2  toegevoegd van in totaal € 5 mln. Ook deze zijn verwerkt in

bovenstaande cijfers. 

 

In de ambtelijke handreiking voor nieuwe leden Provinciale Staten d.d. 22 maart 2019 is gemeld

dat tot 2023 naar verwachting cumulatief € 170 miljoen incidentele vrije ruimte beschikbaar is. 

Als gevolg van de meicirculaire 2019 daalt deze incidentele vrije ruimte naar € 148 miljoen. Dit is

minder dan de totale verlaging van de meicirculaire 2019, één van de oorzaken hiervan is dat

door de lagere index voor prijscompensatie van de lasten een deel van het bedrag wat hiervoor

gereserveerd staat vrijvalt.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen

  

  

                                                       
2 MKB innovatiestimulering topsectoren, Amendement Hoogland en Jong leren eten

 

  

 

 

 


