
 Bijlage bij raadsvoorstel septembercirculaire 2020 

 

  Financiële consequenties septembercirculaire 2020 2020 2021 2022 2023 2024 

             

  Algemene mutaties           

- Accressen 0 0 0 0 0 

- Voorschot BCF 2020 221     

- Incidenteel schrappen opschalingskorting 250 575    

- Idem, verwerkt in begrotingsstukken -250 -575    

- Ontwikkeling uitkeringsbasis 482 381 375 512 663 

- Verrekening voorgaande dienstjaren 67     

  Totaal van invloed 770 381 375 512 663 

              

  Taakmutaties           

  
 
Compensatiepakket coronacrisis:           

- Lokale culturele voorzieningen 376     

- Inhaalzorg Jeugdwet  153     

- Inhaalzorg WMO 2015 61     

- Voorschoolse voorziening peuters 35     

-  Toeristenbelasting- en parkeerbelasting 78     

- Participatiewet WSW - BWRI 616     

- Participatiewet WSW – doorbetaling Wedeka 205     

- Buurt- en dorpshuizen 57     

- Vrijwilligersorganisaties 24     

- Toezicht en handhaving 159     

- Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep 73     

- Precariobelasting en markt en evenementenleges 5     

- Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) 95     

- Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 99     

- Pilot veranderopgave inburgering 28     

       

 Overige taakmutaties:      

- Brede aanpak dak- en thuislozen 18 32    

- Bonus beschut werken 219     

- Waterschapsverkiezingen 10 10 10 10 10 

- Handhaving energielabel C kantoren 1     

- Versterking omgevingsveiligheidsdiensten  35 35 35 35 

  Totaal taakmutaties 2.311 77 45 45 45 

 



Algemene mutaties 

Accressen 

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 

ontwikkeling van de rijskuitgaven. Volgens het systeem van “samen de trap op en samen de trap 

af” hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De 

jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voorvloeiend uit de trap op trap af-methode 

wordt het accres genoemd. 

De afgelopen jaren hebben fluctuaties in het accres regelmatig onrust veroorzaakt bij gemeenten. 

Het kabinet vindt het belangrijk in deze bijzondere tijd de schommelingen voor gemeenten te 

dempen, hoe stabieler de inkomsten, hoe minder verstoringen van het gemeentelijk 

begrotingsproces. In overleg met de VNG is daarom besloten om het accres zoals opgenomen in de 

meicirculaire te bevriezen voor de jaren 2020 en 2021. 

Het is aan het nieuw kabinet om in overleg met gemeenten te besluiten hoe in de toekomst met 

het accres om te gaan. In afwachting van dat besluit over de te hanteren systematiek zijn ook de 

accres ramingen vanaf 2022 gehandhaafd op de stand zoals opgenomen in de meicirculaire 2020. 

Btw-compensatiefonds 

Gemeenten declareren hun BTW op overheidstaken bij het btw-compensatiefonds (BCF). Om te 

voorkomen dat er een openeinderegeling ontstaat heeft de rijksoverheid een plafond aangebracht 

in de declaraties. Blijven de gezamenlijke gemeenten onder het plafond dan wordt het verschil aan 

het gemeentefonds toegevoegd, wordt het plafond overschreden dan wordt het verschil uit het 

gemeentefonds genomen. Het Rijk verwacht dat de ruimte onder het plafond voor 2020 uitkomt op 

circa € 97 miljoen en voegt dit bedrag bij de septembercirculaire toe aan de algemene uitkering. In 

onze begroting hebben we rekening gehouden met een uitkering gebaseerd op een ruimte onder 

het plafond van € 39 miljoen. Per saldo heeft dit een voordelig effect op de raming van onze 

algemene uitkering van circa € 221.000.  

Incidenteel schrappen opschalingskorting 

Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten heeft het kabinet besloten de oploop in d 

opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot 

een verhoging van de algemene uitkering van € 70 miljoen in 2020 en € 160 miljoen in 2021. Voor 

onze gemeente is dit een bedrag van € 250.000 in 2020 en voor 2021 een bedrag van € 575.000. Met 

deze voordelige ontwikkeling hebben we in de begrotingsstukken 2021 rekening gehouden.   

Ontwikkeling uitkeringsbasis 

Als gevolg van actualisatie van de verdeelmaatstaven van de algemene uitkering ontvangen we in 

2020 een hogere algemene uitkering van circa € 482.000. In 2021 ontvangen we een hogere 

algemene uitkering van circa 381.000. In de daaropvolgende jaren loopt het bedrag op naar circa 

€663.000 in 2024. De hoger uitkering is o.a. het gevolg van een toename van het aantal 

bijstandsontvangers, actualisatie van de maatstaven sociaal en waardeontwikkeling woningen en 

niet woningen. 

Verrekening voorgaande dienstjaren 

We ontvangen over het uitkeringsjaar 2019 nog een bedrag van circa € 67.000 o.a. als gevolg van 

het vaststellen van de voor de verdeelmaatstaven gehanteerde aantallen door het CBS. 



Taakmutaties 

Compensatiepakket coronacrisis 
 
Lokale culturele voorzieningen 

Culturele organisaties missen onder andere inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste 

lasten zoals huisvesting en beveiliging doorlopen. Voor de borging van de lokale en regionale 

culturele infrastructuur stelt het kabinet € 120 miljoen beschikbaar. Voor onze gemeente is dit een 

bedrag van circa € 376.000.  

Inhaalzorg Jeugdwet en Wmo 2015 

Omwille van de continuïteit van zorg voor cliënten zijn maatregelen genomen om cliënten op grond 

van de Jeugdwet en de Wmo 2015 hulp en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Rijk en 

gemeenten zijn in gesprek over de compensatie van de kosten. Het Rijk heeft een voorschot van 

€46 miljoen voor de kosten van inhaalzorg toegevoegd aan der algemene uitkering (€ 34,3 miljoen 

voor Jeugdhulp en € 11,7 miljoen voor Wmo). Voor onze gemeente een extra bedrag van € 153.000 

voor jeugdhulp en € 61.000 voor Wmo. 

Voorschoolse voorziening peuters  

De decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters is met € 8,3 miljoen verhoogd in 

verband met de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang in periode maart tot en met juni in 

verband met het coronavirus. Ouders/verzorgers zijn in maart opgeroepen om de rekening voor de 

opvang te blijven betalen in deze periode. Dit gold ook voor ouders/verzorgers van een kind dat 

gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal 

medische indicatie. Op deze wijze kon het gemeentelijk aanbod rondom kinderopvang in stand 

worden gehouden. Daarbij is gecommuniceerd dat ouders een vergoeding krijgen voor het betalen 

van de eigen bijdrage in deze periode. Met de eenmalige ophoging ontvangen gemeenten middelen 

om de eigen bijdrage van ouders/verzorgers te vergoeden voor de hiervoor genoemde periode. 

Onze gemeente ontvangt een extra bedrag van circa € 35.000. 

Toeristen- en parkeerbelasting 

Gemeenten worden geconfronteerd met dalende inkomsten uit toeristen- en parkeerbelasting als 

gevolg van de coronamaatregelen. Het kabinet heeft besloten gemeenten voor de periode 1 maart 

tot en met 1 juni 2020 te compenseren. Hiermee is een bedrag € 225 miljoen gemoeid, waarvan 

€100 miljoen voor de toeristenbelasting en € 125 miljoen voor gederfde parkeerinkomsten. Onze 

gemeente ontvangt een compensatie van in totaal € 78.000 (waarvan € 17.000 compensatie 

parkeerbelasting en € 61.000 compensatie toeristenbelasting). 

Participatiewet (Sociale Werkbedrijven) 

Als gevolg van het coronavirus zijn Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten. Daardoor 

vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam 

zijn voor een Sociaal Werkbedrijf worden gefinancierd. Tekorten in de exploitatie worden in de 

reguliere systematiek opgevangen door een hogeren gemeentelijke bijdrage. Het kabinet heeft 

daarom besloten de integratie-uitkering Participatie te verhogen met € 140 miljoen. Voor onze 

gemeente betekent dit een hoger uitkering van circa € 821.000. Hiervan moet een bedrag van circa   

€205.000 worden doorbetaald aan Wedeka. Per saldo resteert een bedrag van circa € 616.000. 

 



Buurt- en dorpshuizen 

Het kabinet stelt € 17 miljoen voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor extra 

uitgaven voor dorps- en buurthuizen als gevolg van corona maatregelen. Deze extra uitgaven 

bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en compenseren van tegenvallende inkomsten 

uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen. Onze gemeente ontvangt een 

bedrag van circa € 57.000. 

Vrijwilligersorganisaties 

Het kabinet stelt € 7,3 miljoen beschikbaar om lokale vrijwilligersorganisaties, zoals de scouting en 

speeltuinen, te compenseren voor schade als gevolg van de coronamaatregelen. Voor onze 

gemeente een bedrag van circa € 24.000. 

Toezicht en handhaving 

Het kabinet stelt € 50 miljoen beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra toezicht- 

en handhavingskosten als gevolg van de coronamaatregelen; onder andere de extra inzet van boa ‘s 

en extra verkeersmaatregelen. Onze gemeente ontvangt een bedrag van circa € 159.000.  

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep 

Voor kinderen van wie een of beide ouder werken in een cruciaal beroep of vitale sector, werd voor 

de periode medio maart tot 1 juli gratis noodopvang aangeboden. Gemeenten hebben deze 

noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen, gecoördineerd. Voor deze 

periode heeft het kabinet € 23 miljoen beschikbaar gesteld ter compensatie van de kosten. Voor 

onze gemeente is dit een bedrag van circa € 73.000. De kosten worden door gemeenten aan de 

kinderopvangorganisaties en scholen vergoed.  

Precariobelasting en markt- en evenementenleges 

Door de coronamaatregelen waren on de periode van 1 maart tot 1 juli geen terrassen opgesteld en 

zijn er geen markten en evenementen geweest. Gemeenten zijn daardoor geconfronteerd met een 

terugval in inkomsten uit terrasprecario en uit markt- en evenementenleges. Het kabinet heeft 

besloten dit te compenseren voor een bedrag van € 20 miljoen. Voor onze gemeente een bedrag 

van circa € 5.000. 

Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) 

De minister van VWS heeft besloten de eigen bijdrage voor de Wmo (excl. Beschermd wonen en 

opvang) vrij te stellen voor de maanden april en mei 2020. Aanleiding hiervoor was het feit dat als 

gevolg van de coronacrisis een substantieel deel van de zorg en ondersteuning in de Wmo niet 

(volledig) geleverd kon worden. Gemeenten ontvangen een bedrag van €18 miljoen als compensatie 

voor de inkomstenderving die hierdoor optreedt. Voor onze gemeente is dit een bedrag van circa 

€95.000. 

Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021  

Het kabinet stelt € 30 miljoen beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij 

ede herindelingsverkiezingen in november 2020 en de Tweede Kamerverkiezingen 2021 als gevolg 

van de corona-maatregelen. De extra kosten hangen samen met aanvullende kosten voor de 

inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de 

coronacrisis beter geschikt zijn om als stembureau in te richten, voor toegankelijkheid van die 

locaties en voor aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de 

verkiezingen. Onze gemeente ontvangt een bedrag van circa € 99.000. 



Pilot veranderopgave inburgering 

Binnen het pilot Veranderopgave Inburgering loopt bij 39 gemeenten een pilot. De maatregelen 

met betrekking tot de aanpak van het coronavirus hebben gevolgen voor de uitvoering van de 

pilots, die gemeenten niet volgens planning kunnen realiseren. Om die reden wordt de pilotperiode 

met zes maanden verlengd, zodat gemeenten gestimuleerd worden de pilotactiviteiten af te 

ronden, Hiervoor wordt voor de financiële tegemoetkoming gedaan van € 28.000 per deelnemende 

gemeente.  

Overige taakmutaties 

Brede aanpak dak- en thuislozen  

Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op 

straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële 

impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 (€ 73 miljoen in 2020 en €123 

miljoen in 2021). Onze gemeente ontvangt in 2020 een bedrag van circa € 18.000 en in 2021 een 

bedrag van circa € 32.000. 

Bonus beschut werken 

Om gemeenten te stimuleren beschutte wekplekken te realiseren en in stand te houden kunnen 

gemeenten in aanmerking komen voor een financiële stimulans (bonus). Voor de uitbetaling van de 

bonussen beschut werken was een bedrag € 26 miljoen gereserveerd in 2020. Onze gemeente 

ontvangt een bonus van € 219.000. 

Waterschapsverkiezingen 

VNG en Unie van Waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een vergoeding van € 11,2 

miljoen voor de waterschapsverkiezingen. Dit bedrag wordt in jaarlijkse termijnen van € 2,8 

miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor onze gemeente een bedrag van circa € 10.000 

per jaar.  

Handhaving energielabel C kantoren 

In het Bouwbesluit is vastgelegd dat per 1 januari 2023 een kantoor energielabel C of beter moet 

hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. Voor handhaving ontvangen we een bedrag 

van circa € 1.000. 

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 

Gemeenten ontvangen jaarlijks in het kader van cluster 4 van de meerjaren agenda 

omgevingsveiligheid 2021-2024 een bedrag van € 3,825 miljoen. De middelen zijn bedoeld voor de 

lokale omgevingsveiligheid. Onze gemeente ontvangt voor de jaren 2021-2024 een bedrag van 

€35.000 per jaar. 

  


