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1. Voorstel 

• Kennis te nemen van de financiële consequenties van de septembercirculaire 2020; 

• De financiële consequenties voor de jaren 2021 t/m 2024 te betrekken bij de behandeling van 

de taakstellingen en ombuigingen in de raad van 22 oktober 2020, met als inzet de voordelige 

effecten van de septembercirculaire aan te wenden voor versterking van de financiële positie 

van Midden-Groningen; 

• De financiële consequenties voor 2020 te betrekken bij de najaarsnota 2020. 

 

2. Inleiding 

De septembercirculaire 2020 informeert de gemeenten over de ontwikkelingen van de algemene 

uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire is gebaseerd op de 

miljoenennota 2021 van het Rijk en bevat ook informatie over het aanvullende compensatiepakket 

voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast bevat 

de circulaire een beperkt aantal wijzigingen ten aanzien van decentralisatie- en integratie 

uitkeringen en worden de verdeelmaatstaven geactualiseerd. 

3. Publiekssamenvatting 

In de septembercirculaire zijn de consequenties van de miljoenennota van het Rijk opgenomen. Er 

worden extra middelen beschikbaar gesteld voor compensatie van de kosten in verband met de 

coronacrisis. De septembercirculaire laat dit jaar voor ons een voordeel zien. Dit voordeel wordt 

ingezet voor versterking van de financiële positie. 

4. Bevoegdheid van de raad 

De septembercirculaire 2020 heeft financiële consequenties voor de begroting 2020 en 2021 en het 

daarbij behorende meerjarenperspectief 2022-2024. Wijziging in de budgetten op 

programmaniveau is een bevoegdheid van de raad. De financiële consequenties voor 2020 worden 

apart via de najaarsnota aangeboden. 
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5. Beoogd effect 

Een actueel beeld van de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de 

financiële consequenties hiervan voor onze gemeente.  

6. Historische context 

Na jaren van bezuinigingen laten de circulaires over de algemene uitkering in 2020 een voordeel 

zien. De meicirculaire liet een voordeel zien. Ook de septembercirculaire laat een voordeel zien. 

7. Argumenten 

Inzet van de voordelige effecten van de septembercirculaire leidt tot verbetering van de financiële 

positie. En dat is met name wat betreft de algemene reserve nodig. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

De herijking van de verdeling van het gemeentefonds is voor onze gemeente een risico. De 

onderzoeken om met ingang van 2022 te komen tot een nieuwe verdeling voor het gemeentefonds 

zijn afgerond. De verwachting is dat gemeenten eind dit jaar nader worden geïnformeerd over de 

herverdeeleffecten. Vanwege de onzekerheid over de herverdeeleffecten hebben we dit 

opgenomen in de risicoparagraaf. 

9. Financiële paragraaf 

De septembercirculaire heeft voor onze begrotingspositie de volgende consequenties. Voor beide 

onderdelen (algemene mutaties en taakmutaties) treft u een gedetailleerde specificatie en 

toelichting in de bijlage aan. 

a. Algemene mutaties  

 

De toename in van de algemene uitkering in 2020 en volgende jaren is voornamelijk het gevolg van 

actualisatie van de verdeelmaatstaven. Daarnaast ontvangen we in 2020 een hogere algemene 

uitkering als gevolg van een verrekening van het btw-compensatiefonds.   

We stellen voor om voordelige effecten van de septembercirculaire in te zetten voor versterking 

van onze financiële positie.     

b. Taakmutaties  

Het Rijk stelt via de septembercirculaire compensatie beschikbaar in verband met de coronacrisis. 

De besteding van deze middelen komt aan de orde bij de najaarsnota 2020. Daarnaast ontvangen 

we voor de uitvoering van een aantal taken aanvullende middelen en/of worden middelen 

herverdeeld.    

Financiële consequenties septembercirculaire 2020 2021 2022 2023 2024

Algemene mutaties 770.000 381.000 375.000 512.000 663.000
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Actualisatie financieel beeld  

In onderstaand overzicht hebben we de actualisatie van het financieel beeld opgenomen. Het 

startpunt is het financiële beeld zoals we dat in het raadsvoorstel Taakstelling begroting 2021-2024 

presenteren.   

    

Geconcludeerd kan worden dat het (meerjarige) financiële beeld er op basis van de 

septembercirculaire minder negatief uitziet dan verwacht. Rekening houdende met de voorgestelde 

bezuinigingsmaatregelen en de aanvullende middelen uit de septembercirculaire resteren er voor 

de jaren 2021 en 2022 nog tekorten van respectievelijk € 371.000 en 277.000. Voor de jaren 2023 

en 2024 nemen de voordelige begrotingssaldi toe naar bedragen van respectievelijk € 582.000 en 

€802.000.  

10. Communicatie 

De voordelige financiële consequenties voor 2020 worden betrokken bij de najaarsnota 2020 en de 

voordelige consequenties voor de jaren 2021-2024 worden betrokken bij de behandeling van de 

taakstelling en ombuigingsopgave. Het voorstel is deze voordelige consequenties in te zetten voor 

verbetering van de financiële positie. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De behandeling van de najaarsnota is gepland op 5 november 2020 de taakstelling en 

ombuigingsopgave worden behandeld op 22 oktober 2020. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

Financiële consequenties septembercirculaire 2020 2021 2022 2023 2024

Taakmutaties 2.311.000 77.000 45.000 45.000 45.000

2021 2022 2023 2024

Voorjaarsbrief -1.526.765 -1.716.324 -524.131 -1.238.644

Ontwikkelingen 526.422 1.023.402 553.471 1.336.908

Saldo Boekwerk Begroting 2021-2024 -1.000.343 -692.922 29.340 98.264

Prijsindexatie Sociaal Domein in 2021 (3%) -757.000 -757.000 -757.000 -757.000

Saldo voor Bezuinigingen -1.757.343 -1.449.922 -727.660 -658.736

Stopzetten opschalingskorting AU (2020/2021) 575.000 0 0 0

Voorgestelde Bezuinigingen 353.000 753.000 753.000 753.000

Saldo na bezuinigingen (voorstel 22-9) -829.343 -696.922 25.340 94.264

September circulaire vrij besteedbaar 381.000 375.000 512.000 663.000

September circulaire taakmutaties 77.000 45.000 45.000 45.000

Saldo in Najaarnota (evt effect begroting 2021-2024) -371.343 -276.922 582.340 802.264
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Bijlage: 

1 Specificatie van de financiële consequenties van de septembercirculaire 2020  

 

 

  

 

 

 


