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Kernboodschap Ten opzichte van de meicirculaire 2020 is er voor 2020 een positief budgettair 

effect, voor de daaropvolgende jaren zijn er budgettaire nadelen. De belangrijkste 

oorzaak van het voordeel in 2020 is de uitgekeerde ruimte onder het plafond van 

het BTW-compensatiefonds. Ontwikkelingen op Rijksniveau, namelijk het 

aanpassen van de landelijke aantallen, leiden tot nadelen. Deze oorzaken van 

dalingen binnen het gemeentefonds liggen buiten de invloedssfeer van de 

gemeente. Wanneer bij de meicirculaire 2021 blijkt dat de aantallen in Haarlem de 

landelijke trend volgen zal dit een voordelig budgettair effect hebben en de huidig 

geraamde nadelen teniet doen. 
 

Septembercirculaire 2020 
(bedragen x € 1.000)* 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Budgettair effect voor 
algemene middelen 

897 v -978 n -1.881 n -2.370 n -2.202 n -2.031 n 

*: v= voordeel, n= nadeel, door afronding kunnen verschillen ontstaan 
 

Omdat zowel de accressen als het plafond van het BTW-compensatiefonds 

worden bevroren voor 2020 en 2021, vindt er geen wijziging van accressen in deze 

jaren plaats.  

De gevolgen van de septembercirculaire voor 2020 worden verwerkt in de 

Decemberrapportage. De meerjarige gevolgen worden samen met de mogelijke 

gevolgen van de decembercirculaire verwerkt in de Kadernota 2022. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Bestuur. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

Besluit College  

d.d. 6 oktober 2020 

 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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Inleiding  

Alle gemeenten samen ontvangen van het Rijk per jaar ongeveer € 33 miljard uit het gemeentefonds. 

Dat geld wordt via de algemene uitkering (€ 27 miljard) en een aantal doeluitkeringen verdeeld over 

de gemeenten. Het Rijk maakt de verdeling bekend via meerdere circulaires per jaar van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

 

2. Kernboodschap 

Ten opzichte van de meicirculaire 2020 stijgt het gemeentefonds absoluut gezien voor alle jaren. 

Budgettair is er echter enkel een voordeel voor het jaar 2020. Dit verschil heeft twee oorzaken. Ten 

eerste werd met een deel van de extra middelen al rekening gehouden. Daardoor zijn deze middelen 

reeds verwerkt in de bestuursrapportage en de Programmabegroting 2021-2025 en leiden deze 

onderdelen nu niet meer tot een budgettair effect. Ten tweede zijn er mutaties op taakvelden en 

doeluitkeringen. Conform de afspraak “rijksbudget = werkbudget” worden deze middelen 

toegevoegd aan de beleidsvelden waardoor zij niet zorgen voor een budgettair effect.  

De budgettaire effecten voor 2020 worden verwerkt in de Decemberrapportage en de effecten voor 

de latere jaren in de Kadernota 2022. 

 
Samenvatting (bedragen x € 1.000)* 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Eindstand meicirculaire 2020
1
 341.865 327.416    329.020    328.407    328.095   329.667  

Eindstand septembercirculaire 2020 350.674  333.717    330.943    329.128    328.984   330.712  

Totaal verschil 8.809 v 6.301 v 1.923 v 721 v 889 v 1.045 v 

Waarvan: Reeds verwerkt in Bestuursrapportage/Begroting 2.734 1.490         

Totaal verschil na correctie 6.075 v 4.811 v 1.923 v 721 v 889 v 1.045 v 

Waarvan: Effect voor overige beleidsvelden 5.178 5.789 3.804 3.091 3.091 3.076 

Budgettair effect voor algemene middelen 897 v -978 n -1.881 n -2.370 n -2.202 n -2.031 n 
*: v= voordeel, n= nadeel, door afronding kunnen verschillen ontstaan. 
1:De genoemde eindstanden wijken af van de gepresenteerde eindstanden in de informatienota over de gevolgen van de meicirculaire. Het 
verschil is het gevolg van de verwerking (met terugwerkende kracht) van de gevolgen van de brief van 31 augustus vanuit het Rijk over de 
corona-compensatie (1e tranche) en een hernieuwde inschatting van de WOZ-ontwikkeling in Haarlem zoals genoemd in de Kaderbrief 2021.  

3. Consequenties 

Op basis van de septembercirculaire 2020 is een nieuwe berekening gemaakt van de algemene 

uitkering voor de jaren 2020 tot en met 2025. In deze analyse wordt de nieuwe berekening 

vergeleken met de berekening die is gemaakt op basis van de meicirculaire 2020. De analyse volgt 

daarbij de opbouw van de berekening van de algemene uitkering. In de opgenomen tabellen is 

telkens aangegeven wat het budgettaire effect is voor de algemene middelen en de overige 

beleidsvelden.  

 
3.1 Ontwikkelingen rijksniveau  

De ontwikkelingen op rijksniveau bestaan voornamelijk uit het effect van wijzigingen in de 

uitkeringsfactor en uitkeringsbasis op de Algemene Uitkering. Geeft het Rijk meer uit, dan ontvangen 

de gemeenten een hogere Algemene Uitkering en stijgt de uitkeringsfactor en vice versa. Ook het 

BTW-compensatiefonds en de actualisatie van de landelijke maatstaf-hoeveelheden hebben invloed 
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op de Algemene Uitkering. In de septembercirculaire is er geen aanpassing van de accressen in 2020 

en 2021, zoals eerder al gemeld in de meicirculaire. De gedachte hierbij is dat er rust en stabiliteit 

wordt geboden in een roerige tijd. Na 2021 zal duidelijk worden hoe de accressen zich daadwerkelijk 

hebben ontwikkeld en op welke wijze dit wordt verrekend met gemeenten. 

Op rijksniveau treedt, via de uitkeringsfactor, een verschil op dat vrijwel geheel het gevolg is van 

actualisatie van aantallen. Als de landelijke aantallen groter worden maar het te verdelen bedrag 

blijft gelijk, betekent dit een verlaging van het bedrag per eenheid en vice versa. Dit wordt verwerkt 

via de uitkeringsfactor. De stijging van de landelijke aantallen betekent voor Haarlem een nadeel van 

€ 0,9 miljoen in 2021 oplopend tot € 2 miljoen in 2025. Voor 2020 is er een marginaal nadeel.  

Het is onder andere de actualisatie van de bijstandsgerelateerde maatstaven die zorgt voor de 

gepresenteerde nadelen welke op haar beurt het gevolg is van de corona-pandemie. Omdat het 

aannemelijk is dat de pandemie Haarlem net zo hard raakt als de rest van het land, is de verwachting 

dat bij de actualisatie van de aantallen van Haarlem voordelen tegenover de huidige geraamde 

nadelen komen te staan. Deze actualisatie zal zoals gewoonlijk plaatsvinden bij de meicirculaire. Let 

wel, ondanks de dan verwachte voordelen voor de genoemde bijstands-maatstaven, valt er nog 

weinig te zeggen over het totaaleffect van alle actualisaties van alle maatstaven tezamen. 

Gemeenten declareren hun BTW op overheidstaken bij het BTW-compensatiefonds. Om te 

voorkomen dat er een open einde regeling ontstaat past het Rijk een plafond toe voor deze 

declaraties. Voor 2020 is de verwachting dat de ruimte onder het plafond niet volledig benut wordt 

waardoor voor Haarlem een voordeel van € 0,9 miljoen ontstaat. 

In de meicirculaire is aangekondigd dat de huidige decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling 

vooruitlopend op de uitkomst van de evaluatie met één jaar wordt verlengd tot en met 2021. Om die 

reden zijn de benodigde middelen voor de decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling voor 2021 uit 

de Algemene Uitkering onttrokken en toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering. De onttrekking 

uit de Algemene Uitkering leidt voor Haarlem tot een nadeel van € 0,1 miljoen in 2021. 

Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door corona heeft het kabinet besloten de 

oploop in de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen. 

In 2022 volgt de opschalingskorting weer de oorspronkelijke trend. Het Rijk heeft de gemeenten 

eerder geïnformeerd over deze incidentele voordelen waardoor deze in Haarlem reeds zijn verwerkt 

in de Bestuursrapportage en Programmabegroting 2021-2025, hierdoor leiden de extra middelen bij 

de septembercirculaire niet tot een budgettair effect. Ter verduidelijking is onderstaande grafiek 

toegevoegd waarin het verloop van de opschalingskorting en het effect hiervan voor Haarlem is 

opgenomen. 
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Het totale effect van de wijzigingen op rijksniveau betekent een voordeel in 2020, maar een daling 

van de algemene middelen in 2021 en verder. Onderstaande tabel zet de ontwikkelingen op een rij. 

Ontwikkelingen rijksniveau (bedragen x € 1.000)* 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nominale ontwikkeling -27 -874 -1.880 -2.371 -2.200 -2.031 

Ruimte onder plafond BTW-compensatiefonds 924           

Verlengen DU Bevolkingsdaling   -103         

Opschorten opschalingskorting 650 1.490         

Opschorten opschalingskorting reeds verwerkt -650 -1.490         

Totaal effect 897 v -977 n -1.880 n -2.371 n -2.200 n - 2.031 n 

Effect voor beleidsvelden 0 0 0 0 0   

Budgettair effect voor algemene middelen 897 -977 -1.880 -2.371 -2.200 -2.031 
*: v= voordeel, n= nadeel, door afronding kunnen verschillen ontstaan. 

 

3.2. Ontwikkeling gemeentelijk niveau 

Ontwikkeling hoeveelheden 

De ontwikkelingen op gemeentelijk niveau gaan over de wijzigingen van aantallen, zoals inwoners, 

huishoudens, leerlingen en lengte van wegen. Haarlems beleid is om eenmaal per jaar bij de 

meicirculaire de aantallen te actualiseren, waarbij de aantallen per 1 januari van een jaar worden 

gehanteerd. Dit is ook daadwerkelijk gebeurd bij het verwerken van de meicirculaire. Daardoor zijn 

er bij deze circulaire geen wijzigingen door hoeveelheidsverschillen, actualisatie vindt weer plaats bij 

de Kadernota 2022 en de verwerking van de meicirculaire 2021. Het is mogelijk dat bij de 

meicirculaire 2021 blijkt dat de huidig geraamde nadelen (via de uitkeringsfactor) door 

hoeveelheidsverschillen op landelijk niveau tenietgedaan worden door gemeentelijke ontwikkelingen 
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van aantallen. In de meicirculaire 2021 wordt ook duidelijk hoe de WOZ-waarden in Haarlem zich 

ontwikkelen ten overstaan van de landelijke waarde mutaties. 

3.3 Taakmutaties voor beleidsvelden 

Waterschapsverkiezingen 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek bij de waterschapsverkiezingen 2019 hebben de VNG en de 

Unie van Waterschappen overeenstemming bereikt over een vergoeding voor de waterschaps-

verkiezingen 2023. Dit zorgt voor een structureel voordeel voor Haarlem van ongeveer € 28 duizend. 

Uitvoeringskosten SVB PGB-trekkingsrechten Jeugdhulp en Wmo 
Gemeenten betalen de Sociale Verzekeringsbank voor de uitvoeringskosten van de PGB’s. Voor 2021 

is overeengekomen om op basis van de conceptbegroting 2021 een bedrag uit de Algemene 

Uitkering te nemen. Dit zorgt in Haarlem voor een nadeel van € 196 duizend in 2021, waarvan € 56 

duizend betrekking heeft op het subcluster Jeugdhulp en € 140 duizend op het subcluster Wmo. 

Jeugdhulp 
Het kabinet is gemeenten eerder voor de periode 2019 tot en met 2021 tegemoetgekomen met 

extra budget om te compenseren voor de extra groei in de jeugdzorg in combinatie met afspraken 

om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te realiseren. De 

verwachting was reeds dat ook voor daaropvolgende jaren een tegemoetkoming zou volgen, daarom 

is dan ook reeds in de Programmabegroting 2020-2024 een raming verwerkt van 

(voorzichtigheidshalve) € 2 miljoen. In de september-circulaire stelt het Rijk bij deze middelen voor 

2022 ook daadwerkelijk beschikbaar. Het bedrag overstijgt de raming en daardoor ontstaat een 

voordeel van € 691 duizend voor Haarlem. Voor de daaropvolgende jaren wordt nog onderzocht of 

gemeenten structureel extra middelen nodig hebben bij een doelmatige en doeltreffende uitvoering 

van de Jeugdwet. De verwachting is dat dit onderzoek eind 2020 is afgerond en de resultaten dienen 

als inbreng voor de komende kabinetsformatie. 

Taakmutaties (bedragen x € 1.000)* 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Waterschapsverkiezingen 26 27 28 28 28 28 

Uitvoeringskosten SVB PGB-trekkingsrechten Jeugdhulp en Wmo -196         

Jeugdhulp     691       

Totaal effect 26 v -169 n 719 v 28 v 28 v 28 v 

Effect voor beleidsvelden 26 -169 719 28 28 28 

Budgettair effect voor algemene middelen 0 0 0 0 0 0 
*: v= voordeel, n= nadeel, door afronding kunnen verschillen ontstaan. 

 
3.4 Doeluitkeringen voor beleidsvelden 

De algemene uitkering wordt hoofdzakelijk gebruikt om het gemeentefonds over alle gemeenten te 

verdelen volgens dezelfde maatstaven. Daarnaast wordt aan individuele gemeenten of groepen van 

gemeenten een uitkering verstrekt voor een bepaald doel. Gemeenten zijn formeel-juridisch vrij om 
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dat geld aan dat doel te besteden of ergens anders aan uit te geven. De reden dat het Rijk dit doet is 

dat gemeenten op deze manier geen verantwoording aan het Rijk hoeven af te leggen over de 

besteding van de ontvangen gelden; ze vallen immers onder de algemene uitkering. Dit in 

tegenstelling tot gelden die via specifieke uitkeringen door het Rijk worden verstrekt. Het Rijk 

vertrouwt erop dat gemeenten de ontvangen gelden in lijn met het doel zullen uitgeven. De 

bedragen in onderstaande tabel zijn extra inkomsten die ten gunste komen van de betreffende 

beleidsvelden en daarom niet leiden tot een verhoging van de vrij besteedbare algemene middelen. 

Doeluitkeringen beleidsvelden (bedragen x € 1.000)* 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Brede aanpak dak- en thuisloosheid 2.811 2.811         

Maatschappelijke opvang en OGGz -51 -40 -40 -40 -40 -40 

Gezond in de stad 22 22 22       

Vrouwenopvang 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 

Pilots Verander opgave inburgering 28           

Aanpak laaggeletterdheid   140         

Uitstapprogramma prostituees   121 90 90 90 90 

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten   15 15 15 15 
 

Eigen bijdrage Wmo 175      

Totaal effect 4.573 v 4.657 v 1.675 v 1.653 v 1.653 v 1.638 v 

Effect voor beleidsvelden 4.573 4.657 1.675 1.653 1.653 1.638 

Budgettair effect voor algemene middelen 0 0 0 0 0 0 
*: v= voordeel, n= nadeel, door afronding kunnen verschillen ontstaan. 

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

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

impuls beschikbaar voor de jaren 2020 en 2021. Zowel in 2020 als 2021 wordt een bedrag verdeeld 

over 21 centrumgemeenten maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Voor de 

centrumgemeente Haarlem is dit bedrag € 2,8 miljoen per jaar. 

 

Maatschappelijke opvang 
De verdeling voor 2020 is ten opzichte van de meicirculaire 2020 gewijzigd door het gebruik van 

actuelere maatstafaantallen. De uitkering voor 2021 en verder is gelijkgesteld aan de uitkering voor 

2020. Voor de centrumgemeente Haarlem is dit een nadeel van € 40 duizend structureel. 

Gezond in de stad 
In het kader van het actieprogramma Kansrijke Start zijn bij de mei- en decembercirculaire 2019 

middelen via een decentralisatie-uitkering aan het gemeentefonds toegevoegd voor GIDS-

gemeenten (Gezond in de stad). Deze gemeenten willen een lokale coalitie vormen rondom de 

eerste 1.000 dagen van kinderen. Bij deze circulaire is de derde tranche aan het gemeentefonds 

toegevoegd. Ook krijgt een deel van de GIDS-gemeenten, waaronder Haarlem, een aanvulling op de 

middelen voor de eerste en tweede tranche impuls Kansrijke Start. Dit aanvullende bedrag wordt 

verdeeld over 3 jaar (2020, 2021 en 2022), voor Haarlem € 22 duizend per jaar. 
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Vrouwenopvang 
Er is zijn ten opzichte van de meicirculaire structurele middelen toegevoegd aan de DU 

vrouwenopvang. Deze bijdrage is toegekend omdat door de vernieuwde wettelijke meldcode per 1-

1-2019 een hogere stijging van meldingen en adviezen plaats vindt dan van tevoren geraamd. Ook 

voor acute crisissituaties in de vrouwenopvang en voor het aanpakken van door- en 

uitstroomproblematiek is structureel geld toegevoegd. Daarnaast zijn de aantallen eenheden van de 

maatstaven van het objectieve verdeelmodel voor Vrouwenopvang geactualiseerd. De 

geactualiseerde aantallen zijn behalve voor 2020 ook voor latere jaren in de berekeningen gebruikt. 

De verschillende toevoegingen leiden in totaal tot een structureel voordeel van € 1,6 miljoen voor de 

centrumgemeente Haarlem. 

Pilots Verander opgave inburgering 
Binnen het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering loopt bij 39 hoofdaanvragers een pilot. De 

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

van deze 39 pilots, die de gemeenten niet volgens planning kunnen realiseren. Om die reden wordt 

de pilotperiode eenmalig met zes maanden verlengd, zodat gemeenten gestimuleerd worden om de 

pilotactiviteiten goed af te ronden. Hiervoor wordt voor de laatste keer een financiële 

tegemoetkoming gedaan van € 28 duizend per deelnemende gemeente.  

Aanpak laaggeletterdheid 
In de septembercirculaire 2019 zijn voor de periode 2020 tot 2024 middelen beschikbaar gesteld 

voor de meerjarige aanpak van laaggeletterdheid. In deze circulaire zijn actuele maatstafgegevens 

voor de verdeling van 2021 beschikbaar gekomen en verwerkt. De nieuwe (definitieve) verdeling 

voor 2021 leidt tot een voordeel van € 140 duizend voor Haarlem in dat jaar. 

Uitstapprogramma prostituees 
In de meicirculaire 2020 is aangekondigd dat het kabinet vanaf 2021 structureel geld beschikbaar 

heeft gesteld voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s om mensen die de 

prostitutie willen verlaten hierbij te ondersteunen. Het gaat voor Haarlem om € 90 duizend 

structureel en om eenmalig € 31 duizend extra in 2021. Deze middelen zijn bestemd voor het (laten) 

ontwikkelen en (laten) uitvoeren van regionale uitstapprogramma’s voor prostituees vanaf 1 januari 

2021. 

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 
Gemeenten ontvangen jaarlijks middelen die zijn bedoeld voor lokale versterking 

omgevingsveiligheid. Dit geeft gemeenten de ruimte om te komen tot lokale prioriteiten bij de 

uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Benadrukt wordt dat in lijn met de bestaande kaders voor 

decentralisatie-uitkeringen er afwegingsruimte is voor de gemeenten als het gaat om de concrete 

inzet van de middelen. Er is sprake van beleids- en bestedingsvrijheid met lokale verantwoording. 

Haarlem ontvangt hiervoor € 15 duizend in 2021 tot en met 2024. 
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Eigen bijdrage Wmo 
Als gevolg van de coronacrisis kon een substantieel deel van de zorg en ondersteuning in de Wmo 

niet (volledig) worden geleverd. Vanwege een onevenredige uitvoeringslast voor gemeenten en 

aanbieders rond het tijdelijk opschorten van de eigen bijdrage is besloten om Wmo-cliënten in de 

maanden april en mei vrij te stellen van de eigen bijdrage. Haarlem ontvangt een bedrag van € 175 

duizend als compensatie voor de inkomstenderving die hierdoor optreedt. 

3.5  Integratie-uitkeringen 

Het Rijk heeft er voor gekozen om vooralsnog drie integratie-uitkeringen sociaal domein in stand te 

houden. Beschermd Wonen, Voogdij/18+ en Participatie. De verwachting is dat tegelijkertijd met de 

invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds de IU Voogdij/18+ en de onderdelen 

voorheen Wajong en het onderdeel regulier werk van begeleid werken van de IU Participatie 

overgaan naar de algemene uitkering. Bij de IU Beschermd wonen wordt vanaf 2022 geleidelijk 

sprake van een objectief verdeelmodel en ligt overheveling naar de algemene uitkering van het 

objectieve deel vanaf dat moment in de rede. 

Deze circulaire leidt tot mutaties voor de IU Participatie en de IU Beschermd wonen. 

Integratie-uitkeringen (bedragen x € 1.000)* 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Participatie 579           

Beschermd wonen   1.301 1.410 1.410 1.410 1.410 

Totaal effect 579 v 1.301 v 1.410 v 1.410 v 1.410 v 1.410 v 

Effect voor beleidsvelden 579 1.301 1.410 1.410 1.410 1.410 

Budgettair effect voor algemene middelen 0 0 0 0 0 0 
*: v= voordeel, n= nadeel, door afronding kunnen verschillen ontstaan. 

 
Participatie 
De omvang van de IU Participatie neemt toe, dit heeft twee redenen. Ten eerste is er de 

compensatie voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg 

van de coronamaatregelen voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020. Voor Haarlem is 

dit € 420 duizend. Deze middelen worden, zoals gebruikelijk, volledig doorgezet naar Paswerk. 

Ten tweede worden er middelen, € 159 duizend voor Haarlem, aan de IU Participatie toegevoegd 

voor creatie en continuering van beschutte werkplekken. Deze middelen worden doorgezet naar 

Pasmatch. In totaal gaat het om een bedrag van € 579 voor Haarlem. 

Beschermd wonen 
Zoals vermeld in de meicirculaire 2020 wordt de volume-indexatie voor 2021 en verder voor de IU 

Beschermd wonen verwerkt in deze septembercirculaire. De volume-indexatie wordt over de 

centrumgemeenten verdeeld naar rato van het aandeel in het huidige historische macrobudget. Voor 

de centrumgemeente Haarlem zorgt dit voor een structurele toename van het budget van € 1,4 

miljoen. 
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3.6 Corona-compensatie 
Op 31 augustus jongstleden heeft het Kabinet de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over 

een nieuw pakket aan maatregelen om gemeenten (en provincies) te compenseren voor de gevolgen 

van de coronacrisis. De gemeente Haarlem heeft naar aanleiding van deze brief en de daarin 

genoemde landelijke bedragen alvast een raming van € 5 miljoen aan corona-compensatie verwerkt 

in de Bestuursrapportage voor 2020. In de septembercirculaire wordt (naast de eerder genoemde 

incidentele opschorting van de opschalingskorting, de eigen bijdrage Wmo-compensatie en de 

vergoeding via de IU Participatie) € 2,1 miljoen aan Haarlem toegekend als corona-compensatie. 

Deze compensatie is voor: 

- Inkomstenderving tot 1 juni 2020 
- In stand houden van lokale en regionale Culturele voorzieningen (1 juni tot en met 31 

december 2020) 
- Extra kosten buurt- en dorpshuizen  
- Extra toezicht en handhaving 
- In stand houden van vrijwilligersorganisaties jeugd (zoals scouting en speeltuinen) 
- Extra kosten voor herverdelingsverkiezingen 2020 en Tweede Kamerverkiezingen 2021 
- Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep medio maart tot 1 juli 

 

Op een later moment volgt nog compensatie voor de meerkosten van veiligheidsregio’s en GGD-en 

en voor inkomstenderving ná 1 juni 2020. De huidige verwachting is dat deze compensatie wordt 

verwerkt in de decembercirculaire en ongeveer € 3 miljoen zal bedragen. De totale raming van € 5 

miljoen zoals verwerkt in de Bestuursrapportage blijft daarmee van kracht. 

Corona-compensatie (bedragen x € 1.000)* 2020 

Ontvangen compensatie in septembercirculaire 2.084 

Waarvan: Reeds verwerkt in Bestuursrapportage 2.084 

Totaal effect 0 

Reeds geraamde nog te verwachten compensatie 2.916 
*: v= voordeel, n= nadeel, door afronding kunnen verschillen ontstaan. 

 

3.7 Berekening budgettair effect 
In voorgaande paragrafen is per onderdeel aangegeven wat het budgettair effect is voor de 

algemene middelen en wat het effect is voor de beleidsvelden. Onderstaande tabellen vatten dit in 

een overzicht samen. 

Samenvatting budgettair algemene middelen 
(bedragen x € 1.000)* 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

3.1 Ontwikkelingen rijksniveau   897 -977 -1.880 -2.371 -2.200 -2.031 

3.2 Ontwikkelingen gemeentelijk niveau 0 0 0 0 0 0 

3.3 Taakmutaties voor beleidsvelden 0 0 0 0 0 0 

3.4 Doeluitkeringen voor beleidsvelden 0 0 0 0 0 0 

3.5 Integratie-uitkeringen 0 0 0 0 0 0 

3.6 Corona-compensatie 0 0 0 0 0 0 

Budgettair effect algemene middelen 897 -977 -1.880 -2.371 -2.200 -2.031 
*: v= voordeel, n= nadeel, door afronding kunnen verschillen ontstaan. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z15265&did=2020D32957
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Samenvatting effecten beleidsvelden (bedragen x 
€ 1.000)* 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

3.1 Ontwikkelingen rijksniveau   0 0 0 0 0 0 

3.2 Ontwikkelingen gemeentelijk niveau 0 0 0 0 0 0 

3.3 Taakmutaties voor beleidsvelden 26 -169 719 28 28 28 

3.4 Doeluitkeringen voor beleidsvelden 4.573 4.657 1.675 1.653 1.653 1.638 

3.5 Integratie-uitkeringen 579 1.301 1.410 1.410 1.410 1.410 

3.6 Corona-compensatie 0 0 0 0 0 0 

Effecten beleidsvelden 5.178 5.789 3.804 3.091 3.091 3.076 
*: v= voordeel, n= nadeel, door afronding kunnen verschillen ontstaan. 

 

4. Vervolg 

De gevolgen van de septembercirculaire voor 2020 worden verwerkt in de Decemberrapportage 

2020. De meerjarige gevolgen worden samen met de mogelijke gevolgen van de decembercirculaire 

verwerkt in de Kadernota 2022.  
 

5. Bijlage 

Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds 

 


