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Onderwerp: Raadsbrief decembercirculaire 2020 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Met deze raadsbrief willen wij u informeren over de ontwikkelingen van de algemene uitkering op 
basis van de decembercirculaire 2020. De decembercirculaire is gebaseerd op de najaarsnota 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. 
 
Voorts heeft het kabinet besloten de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds aan 
het volgend kabinet te laten. Dit betekent dat de invoering van de nieuwe verdeling opschuift naar 
1 januari 2023. Reden hiervoor is de huidige financiële positie van gemeenten en de nog lopende 
gesprekken met gemeenten over onder andere de toereikendheid van de financiering van de 
jeugdzorg. De herijking van de verdeling van het gemeentefonds is voor onze gemeente een risico. 
Vanwege de onzekerheid over de herverdeeleffecten hebben we dit opgenomen in de 
risicoparagraaf. 
 
De decembercirculaire 2020 heeft voor onze begrotingspositie de volgende consequenties. Voor 
beide onderdelen (3e compensatiepakket coronacrisis en overige mutaties) treft u een 
gedetailleerde specificatie en toelichting in de bijlage aan. 
 

a. 3e compensatiepakket coronacrisis  
 

Financiële consequenties decembercirculaire 2020 2021 2022 2023 2024

3e compensatiepakket coronacrisis 406.000 1.405.000 0 0 0
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Het Rijk heeft in juni en september 2020 het 1e en 2e compensatiepakket corona bekend gemaakt. 
De budgettaire verwerking hiervan heeft plaatsgevonden bij de septembercirculaire 2020.  In de 
afgelopen periode zijn er door het kabinet aanvullende afspraken gemaakt over aanvullende 
compensatie voor 2020 en 2021. Bij de decembercirculaire 2020 wordt het 3e compensatiepakket 
coronacrisis beschikbaar gesteld. 
 

b. Overige mutaties  
 

Financiële consequenties decembercirculaire 2020 2021 2022 2023 2024

Overige mutaties 79.000 10.000 8.000 8.000 8.000
 

 
De overige mutaties van de algemene uitkering in 2020 en volgende jaren hebben voornamelijk 
betrekking op actualisatie van de verdeelmaatstaven en verrekening van voorgaande dienstjaren. 
 
De financiële consequenties voor 2020 worden betrokken bij de jaarrekening 2020 en de financiële 
consequenties voor de jaren 2021-2024 worden betrokken bij de eerstvolgende bijstelling van de 
begroting 2021. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: 
 
1 Specificatie van de financiële consequenties van de decembercirculaire 2020.  


