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Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeenten zijn die inkomsten waartegenover geen

De algemene uitkering wordt ontvangen uit het gemeentefonds. Deze uitkering is gekoppeld

directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen staan. Het zijn dan ook vrij besteed-

aan de uitgaven van het rijk. De verdeling van het geld naar gemeenten vindt plaats op basis

bare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven op de diverse

van maatstaven. Bij de berekening van de algemene uitkering voor 2014 hebben we ons

programma’s.

gebaseerd op de informatie uit de mei-circulaire.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

Lokale heffingen

•

De algemene uitkering uit het gemeentefonds;

Hier wordt een totaalbeeld gegeven van de opbrengsten uit de lokale heffingen waarvan de

•

De opbrengsten van de lokale heffingen;

besteding niet gebonden is aan de opbrengsten. Ons inziens betreft het de onderstaande

•

De opbrengsten uit deelnemingen (dividend);

heffingen. Dit impliceert tevens dat de heffingen op het gebied van parkeren (gedeeltelijk),

•

De rente-inkomsten van de (bestemmings)reserves.

afvalstoffen- en rioolopbrengsten geen algemeen dekkingsmiddel zijn, maar expliciet
worden aangewend voor uitgaven op betreffende terreinen. In de paragraaf lokale lasten

Algemene dekkingsmiddelen 2014

wordt aandacht besteed aan o.a. lokale lastendruk, kwijtscheldingsbeleid e.d.
algemene uitkering
belastingen
dividend

2013

2014

2015

2016

2017

Begroting

36.935

35.853

37.746

35.411

35.474

35.049

7.741

7.784

9.090

9.308

9.312

9.314

20

20

20

20

20

20

Rente opbrengsten

3.984

2.990

2.601

2.503

2.451

2.384

Totaal algemene
dekkingsmiddelen

48.680

46.647

49.457

47.242

47.257

46.767

Belastingen
Dividend

8.522
568
9.090

Deelnemingen

Rekening
Algemene uitkering

Onroerende zaakbelastingen

Totaal lokale heffingen

Exploitatie-inkomsten (x €1.000)
2012

Raming 2014

Opbrengst parkeren (gedeelte)

rente-inkomsten

Exploitatie-inkomsten

Specificatie lokale heffingen

De gemeente bezit aandelen van:

•
•
•

De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG);
Brabant Water NV;
Theater Markant NV.

Alleen de aandelen van de BNG geven recht op een jaarlijks dividend. De dividendopbrengst
is geraamd op basis van de in het verleden behaalde resultaten en toekomstige verwachtingen. De begrote dividenduitkeringen van 2013 en verder is afhankelijk van de door de BNG te
behalen resultaten.
Rente-inkomsten
De rente-inkomsten betreft de zgn. (bespaarde) rente over eigen reserves en voorzieningen.
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