Bijlage bij raadsbrief decembercirculaire 2020

Financiële consequenties decembercirculaire 2020

2020

2021

2022

2023 2024

3e Compensatiepakket coronacrisis:
- Continuïteit van zorg (COVID 19)

105

- Compensatie quarantainekosten

13

- Aanvullend pakket re-integratiekosten

218

- Impuls re-integratie 2021

502
268

- Gemeentelijk schuldenbeleid

52

106

- Bijzondere bijstand

18

36

- Decentralisatie-uitkering cultuurmiddelen

409

- Decentralisatie-uitkering extra kosten verkiezingen
Totaal 3e compensatiepakket coronacrisis

84
406 1.405

Overige mutaties
- Ontwikkeling uitkeringsbasis
- Nacalculatie voorgaande dienstjaren

135
64

- Mobiliteitsmiddelen (nacalculatie)

-87

- Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen

-16

- Bijdrage MijnOverheid en DigiD

-14

- Diverse geringe verrekeningen taakmutaties
Totaal

-3

10

8

8

8

79

10

8

8

8

3e Compensatiepakket coronacrisis
Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020
De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte
aan zorgorganisaties en professionals binnen de Jeugdwet en Wmo 2015. De afspraken zijn gericht
op het zo goed mogelijk organiseren van continuïteit van zorg voor cliënten en het borgen van het
zorgstelsel voor de langere termijn. Via de junibrief en de septembercirculaire 2020 zijn door het
rijk voorschotten beschikbaar gesteld. Bij de decembercirculaire wordt een extra bedrag aan de
algemene uitkering toegevoegd van € 20,4 miljoen. Voor onze gemeente is dit een bedrag van circa
€ 105.000.

Compensatie quarantainekosten 2020
Het kabinet heeft met gemeenten afgesproken dat zij een rol zullen vervullen bij het ondersteunen
van mensen die in quarantaine moeten. Het gaat daarbij vooral om praktische ondersteuning en het
continueren van zorg en ondersteuning vanuit de sociaaldomeinwetten voor die burgers die in
quarantaine moeten en niet in staat zijn de problemen die daardoor kunnen ontstaan zelf of met
hun netwerk op te lossen. Ter compensatie van mogelijke extra kosten wordt in 2020 eenmalig € 4
miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Voor onze gemeente is dit een bedrag van circa
€13.000.
Aanvullend pakket re-integratiekosten bijstandsgerechtigden
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen
beschikbaar voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden (€ 40 miljoen in 2020; € 90 miljoen in
2021). Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil
kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Voor onze gemeente betekent dit voor
2020 een bedrag van € 218.000 en voor 2021 een bedrag van € 502.000.
Impuls re-integratie 2021
Naast de voren vermelde extra middelen voor de re-integratiekosten bijstandsgerechtigden
ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie (€ 50 miljoen) die gemeenten
in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg de crisis de bijstand instromen te
intensiveren. Voor onze gemeente is dit een bedrag van circa € 268.000.
Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen
voor het gemeentelijk schuldenbeleid (€ 15 miljoen in 2020; € 30 miljoen in 2021) en de
bijzondere bijstand (€ 5 miljoen in 2020; € 10 miljoen in 2021) beschikbaar, gelet op de voorziene
toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in
staat om hun inwoners waar nodig te blijven ondersteunen. Voor onze gemeente betekent de
toevoeging van de middelen voor schuldhulpverlening een hogere algemene uitkering voor 2020 en
2021 van € 52.000 respectievelijk € 106.000. De toevoeging van de middelen voor bijzondere
bijstand leiden voor onze gemeente tot een hogere algemene uitkering van € 18.000 respectievelijk
€ 36.000.
Decentralisatie-uitkering cultuurmiddelen
Veel van de culturele instellingen die door gemeenten worden ondersteund, komen door de
coronacrisis in de problemen omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen.
Om gemeenten in staat te stellen deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale
infrastructuur in stand te houden voegt het kabinet € 149,7 miljoen toe aan het gemeentefonds.
Voor onze gemeente komt via deze decentralisatie uitkering een bedrag beschikbaar van € 409.000.

Decentralisatie-uitkering extra kosten verkiezingen
Het kabinet heeft besloten om € 22 miljoen aanvullend aan het gemeentefonds toe te voegen als
compensatie in verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 aanvullend noodzakelijk zijn
voor de Tweede Kamerverkiezing. De compensatie is bedoeld voor onder meer de extra organisatie,
het inrichten van stemlokalen en instellen van stembureaus voor vervroegd stemmen, het drukken,
opslaan en beveiligen van stembescheiden, de portokosten van briefstembescheiden, het instellen
van afgiftepunten en van briefstembureaus. Voor onze gemeente betekent dit een bedrag van circa
€ 84.000.
Overige mutaties
Ontwikkeling uitkeringsbasis
Als gevolg van actualisatie van de verdeelmaatstaven van de algemene uitkering ontvangen we in
2020 een hogere algemene uitkering van circa € 135.000. De bijstelling vanwege de ontwikkeling
van de uitkeringsbasis wordt grotendeels veroorzaakt door de actualisatie van de maatstaf
bijstandsontvangers en de maatstaf eenouderhuishoudens. De algemene uitkering voor 2021 blijft
ten opzichte van de septembercirculaire 2020 ongewijzigd.
Nacalculatie voorgaande dienstjaren
We ontvangen over de uitkeringsjaren 2018 en 2019 per saldo nog een bedrag van circa € 64.000
o.a. als gevolg van het vaststellen van de voor de verdeelmaatstaven gehanteerde aantallen door
het CBS.
Mobiliteitsmiddelen (nacalculatie)
Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor
alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo. De
middelen hiervoor zijn overgeheveld naar de Wlz. Overeengekomen is dat op basis van
realisatiegegevens nacalculatie plaatsvindt. Op basis van de realisatiegegevens over de eerste acht
maanden van 2020 blijkt dat er € 16,9 miljoen te weinig is overgeheveld vanuit het gemeentefonds
naar de Wlz. De correctie vindt in deze circulaire alleen plaats voor 2020. Dit betekent voor onze
gemeente een nadelige verrekening van circa € 87.000. In de meicirculaire 2021 wordt de
nacalculatie structureel verwerkt op basis van realisatiegegevens over de eerste negen maanden
van 2020 aangevuld met een nog af te spreken ophoging voor onderhoudskosten.
Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen
Gemeenten maken gebruik van de centrale voorzieningen van de Basisregistratie Personen (BRP).
Ten opzichte van de begroting is er in 2020 meer gebruik gemaakt van deze voorziening.
Gemeenten dragen € 1,532 miljoen bij in de meerkosten. Daarnaast is er een naheffing voor
gemeenten van € 2,925 miljoen voor het gemeentelijk gebruik van de BRP over 2019. Dit is zoals
afgesproken met de VNG in 2020 verwerkt. De bijdrage in de verrekening van kosten bedraagt voor
onze gemeente circa €16.000.

Bijdrage MijnOverheid en DigiD
VNG en het Ministerie van BZK afgesproken dat de doorbelasting van o.a. DigiD en MijnOverheid via
de algemene uitkering uit het gemeentefonds verloopt. Over 2020 moet een bedrag van circa € 4
miljoen verrekend worden. Voor onze gemeente is dit een bedrag van circa € 14.000.
Diverse geringe verrekeningen taakmutaties
Voor een aantal gemeentelijke taken worden bij de decembercirculaire geringe bedragen
verrekend. Zo ontvangen we een iets hogere uitkering in verband met een nacalculatie van de
suppletie uitkering integratie sociaal domein en wordt de algemene uitkering neerwaarts bijgesteld
in verband met de verrekening van o.a. de bijdrage voor Logisch ontwerp GBA en de integratie
uitkering inburgering.

