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Voorwoord 
 

Via de meicirculaire 2019 zijn gemeenten over de financiële kaders voor hun begrotingen 

geïnformeerd. De septembercirculaire 2019 geeft een actueel beeld, gebaseerd op de 

Miljoenennota 2020 van het Rijk.  

 

De politiek-bestuurlijke zaken zijn in hoofdstuk 1 uitgelicht. De circulaire is in belangrijke mate een 

financieel-technisch document. De latere hoofdstukken richten zich op de doelgroep van financieel 

specialisten.  

 

Ik wens u bij al uw taken en verantwoordelijkheden veel succes. 

 

Mede namens de Staatssecretaris van Financiën, 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

 

 

 

 

 

 

drs. K.H. Ollongren 
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1 Hoofdpunten 

1.1.  Inleiding 

Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de 

grootste inkomstenbron van de gemeenten. De ontwikkeling ervan bepaalt daarom in belangrijke 

mate de financiële ruimte van gemeenten. Factoren als belastingopbrengsten, gemeentelijke 

rentelasten, dividendopbrengsten en grondexploitatie bepalen mede die financiële ruimte. Zij vallen 

echter buiten het bestek van deze circulaire.  

 

Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar de informatie over de 

gemeentefondsuitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de 

Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota. De 

circulaires kunnen incidenteel ook actuele informatie bevatten die op een later tijdstip in de 

rijksbegroting wordt verwerkt. De mededelingen zijn steeds onder het voorbehoud van 

parlementaire goedkeuring.  

 

De indeling van de circulaire is afgestemd op de soorten uitkeringen die het gemeentefonds kent: 

de algemene uitkering en de decentralisatie- en integratie-uitkeringen. Hierna volgen de 

belangrijkste mededelingen uit de circulaire. 

 

1.2. Algemene uitkering 

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

ontwikkeling van de totale rijksuitgaven (accresrelevante uitgaven; ARU). Volgens de 

normeringssystematiek (trap-op-trap-af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op 

de ontwikkeling van de algemene uitkering en daarmee de omvang van het fonds. De jaarlijkse 

toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de normeringssystematiek, wordt 

het accres genoemd. In de Miljoenennota 2020 wordt de geraamde accrestranche 2019 ten 

opzichte van de meicirculaire 2019 met € 218,3 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit komt vooral 

doordat het Rijk dit jaar naar verwachting minder uitgeeft dan geraamd. Daartegenover staat een 

opwaartse bijstelling van de accrestranche 2020 met € 408,6 miljoen. Ook de accrestranches in de 

jaren na 2020 worden opwaarts bijgesteld. De belangrijkste verklaring voor de opwaartse 

bijstelling voor de periode van 2020 tot en met 2024 ligt in aanpassingen in het investeringsritme 

van het Ministerie van I&W en Defensie en in het sluiten van het Pensioenakkoord. Deze 

aanpassingen leiden tot een daling van het accres in 2019, maar tot een stijging in de 

daaropvolgende jaren. Het woningmarktpakket waartoe in de Miljoenennota besloten is, leidt tot 

een opwaartse bijstelling van het accres vanaf 2020.  

 

Onderstaande figuur laat de nieuwe accresstanden zien, inclusief een vergelijking met de stand 

meicirculaire 2019. 
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In 2018 zijn er, in overeenstemming tussen het kabinet en vertegenwoordigers van de 

medeoverheden, wijzigingen doorgevoerd in de normeringsystematiek, mede ten behoeve van de 

stabiliteit. Desondanks ondervinden gemeenten gedurende een lopend begrotingsjaar nog steeds 

inkomstenschommelingen als gevolg van bijvoorbeeld onderbesteding bij het Rijk. Dit zorgt ervoor 

dat gemeenten nog na het opstellen van hun begroting worden geconfronteerd met bijstellingen. 

Daarnaast gaan gemeenten in hun begroting verschillend om met het beschikbaar komen van de 

nieuwste accresramingen.  

Aankomende periode wordt de normeringssystematiek in aanloop naar de Studiegroep 

Begrotingsruimte1 opnieuw geëvalueerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de beoogde stabiliteit van 

de systematiek. Op basis van de evaluatie worden varianten uitgewerkt voor de normering van de 

fondsen vanaf 2022. In de tussentijd beziet het kabinet of het mogelijk en wenselijk is om voor de 

middellange termijn (2020 en 2021) maatregelen te treffen die de schommelingen kunnen 

voorkomen of dempen. 

 

De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden met ingang van 

2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering. De ruimte onder het plafond is voor 

het jaar 2019 ten opzichte van de raming van de septembercirculaire 2018 afgenomen. Voor 2019 

bedraagt de ruimte onder het plafond € 80,8 miljoen, wat bij deze circulaire aan de algemene 

uitkering is toegevoegd. De daling van de ruimte onder het plafond wordt, naast de daling van het 

accres, voornamelijk veroorzaakt doordat gemeenten en provincies meer zijn gaan declareren bij 

het BTW-compensatiefonds. Daardoor gaan de uitgaven van het fonds omhoog en de ruimte onder 

het plafond omlaag. Ook voor de jaren 2020 tot en met 2024 is sprake van een afname van de 

ruimte onder het plafond. Deze meerjarenraming is nog niet meegenomen in de tabellen van de 

algemene uitkering. Het is de werkwijze van de circulaire om jaarlijks bij de septembercirculaire 

enkel het huidige jaar op te nemen in de raming van de algemene uitkering. 

 

                                               
1 http://rijksbegroting.nl/beleidsevaluaties/studiegroep-begrotingsruimte  
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Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het 

hoofdlijnenakkoord GGZ. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de 

zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein.  

Het kabinet stelt financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van de ambities uit het 

hoofdlijnenakkoord. De reeks loopt op van € 50 miljoen in 2019 tot € 95 miljoen in 2022 en wordt 

daarna structureel ingeboekt. 

 

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de financieringssystematiek van het Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz 2004) vernieuwd. Onderdeel van deze vernieuwing is dat de 

levensvatbaarheidsonderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van het Bbz 2004 niet meer 

worden bekostigd via een specifieke uitkering, maar via het gemeentefonds. De middelen voor de 

levensvatbaarheidsonderzoeken zijn in deze circulaire op basis van de door het Rijk te vergoeden 

uitgaven over het jaar 2018 toegevoegd aan het gemeentefonds.  

 

Ten aanzien van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de 

persoonsgebonden budget (PGB) trekkingsrechten is met de VNG overeengekomen om op basis 

van de conceptbegroting 2020 een bedrag van € 26,188 miljoen in 2020 uit de algemene uitkering 

te nemen. 

 

1.3. Decentralisatie- en integratie-uitkeringen 

Zoals vermeld in het Klimaatakkoord (28 juni 2019) stelt het Rijk voor een periode van drie jaar middelen 

beschikbaar voor de ondersteuning van het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES) in de 

regio (waarbij een gemeente of provincie de middelen namens de regio in ontvangst neemt). Het is de 

bedoeling dat de regio’s deze middelen doelgericht inzetten voor de definiëring van hun Regionale 

Energiestrategie. De besluitvorming over de besteding van de middelen vindt in de regio plaats. In deze 

circulaire wordt in totaal € 28,045 miljoen toegekend.  

 

Het Regeerakkoord stelt voor de jaren 2018-2020 € 950 miljoen ter beschikking voor regionale opgaven2: 

de Regio Envelop. Deze middelen worden deels ingezet voor de zes opgaven die expliciet in het 

Regeerakkoord zijn opgenomen (zoals de Regio Deal Eindhoven en Rotterdam-Zuid). In lijn met de 

Rijk/regio-ambities uit het Regeerakkoord zet het kabinet ook een substantieel deel van het budget in 

voor andere regionale deals. In de Kamerbrief van 16 november 20183 zijn de totale beschikbare 

middelen uit de Regio Envelop voor deze Regio Deals vastgesteld op € 215 miljoen.4 In deze circulaire is 

de eerste tranche voor deze Regio Deals verwerkt.  

 

De circulaire bevat voor uitkeringsjaar 2019 en verder ook een aantal andere wijzigingen in de 

decentralisatie- en integratie-uitkeringen. Het gaat zowel om de aanpassing van bestaande als om 

nieuwe uitkeringen. In hoofdstuk 3 is een compleet overzicht opgenomen.  

                                               
2 TK 2018-2019 34775, nr. 54 
3 TK 2018-2019, 29 697, nr. 56 
4 Dus exclusief de middelen voor de zes opgaven uit het Regeerakkoord. 
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1.4. Herijking verdeling gemeentefonds  

De meicirculaire 2019 informeerde over de start van het onderzoek naar de verdeling van het 

gemeentefonds. Het herijkingsonderzoek is gericht op het ontwikkelen van voorstellen voor een 

nieuwe verdeling met ingang van 2021. Zoals bekend bestaat het herijkingsonderzoek uit twee 

delen: 1) het ‘klassieke’ gemeentefonds (de delen die niet samenhangen met het sociaal domein) 

en 2) verdeelmodellen sociaal domein. 

 

De afgelopen periode stond in het teken van het verzamelen van de onderzoeksgegevens bij ruim 

negentig steekproefgemeenten. De volgende fase bestaat uit het analyseren van de benodigde 

gegevens en stapsgewijs ontwikkelen van de nieuwe verdeling. 

 

Op 10 september jl. hebben Rijk en VNG bestuurlijk overleg gevoerd met als doel een aantal 

uitgangspunten vast te stellen en procesafspraken te maken op basis waarvan de analyse verder 

kan worden vormgegeven. Het vaststellen van deze uitgangspunten is noodzakelijk vanwege de 

voortgang van het onderzoek, maar ook om te voorkomen dat de verdeling straks louter 

beoordeeld wordt op basis van de herverdeeleffecten. Overeenstemming over de te volgen 

uitgangspunten beoogt het draagvlak te bevorderen. De belangrijkste gemaakte afspraken hebben 

betrekking op 1) de wijze waarop Rijk en VNG de nieuwe verdeling in het voorjaar van 2020 zullen 

beoordelen, 2) de te hanteren clusterindeling voor het gemeentefonds en 3) de wijze waarop in de 

verdeling rekening wordt gehouden met de eigen inkomsten van gemeenten. In hoofdstuk 4 is per 

punt een korte weergave van de inhoud van de afspraken opgenomen. 

 

1.5. Verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van BZK 

Op 6 september jl. heeft de Minister van BZK, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, een 

brief aan de Tweede Kamer gestuurd5 over het proces rond de beoordeling van de decentralisatie-

uitkeringen. De Algemene Rekenkamer heeft in het Verantwoordingsonderzoek 2018 opgemerkt 

dat het Rijk in bepaalde gevallen bestuurlijke voorwaarden stelt bij de toekenning van een 

decentralisatie uitkering, die de beleids- en bestedingsvrijheid van decentrale overheden beperken.  

In de genoemde Kamerbrief zijn twee sporen en oplossingsrichtingen geschetst. Het eerste spoor is 

herziening van de Financiële-verhoudingswet. Het tweede spoor is gericht op een beoordeling van 

nieuwe en bestaande uitkeringen via de fondsen. 

In hoofdstuk 4 van deze circulaire kunt u verdere informatie hierover vinden. 

 

1.6. Nieuw verdeelmodel en doordecentralisatie beschermd wonen 

Rijk en gemeenten zijn tijdens het bestuurlijk overleg van 2 juli 2019 overeengekomen in tien jaar 

tijd tot een objectief verdeelmodel en algehele doordecentralisatie van beschermd wonen te 

komen. Dat betekent dat gemeenten in die periode geleidelijk overstappen van de huidige 

historische verdeling over centrumgemeenten naar een volledig objectieve verdeling over alle 

                                               
5 TK 2018-2019 3500-B, nr.13 
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gemeenten. Het ingroeipad begint in 2021, waarbij de middelen in 2021 100% historisch worden 

verdeeld. In 2022 wordt een deel van de middelen voor het eerst objectief verdeeld. De 

centrumgemeenten blijven verantwoordelijk voor bestaande cliënten. De nieuwe cliënten vallen 

vanaf 2022 onder de verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Over de eventuele 

doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang zal op basis van een evaluatie in 2026 een 

beslissing worden genomen.  

In hoofdstuk 3 van deze circulaire kunt u verdere informatie vinden.  
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2 Algemene uitkering 

2.1. Inleiding 

Binnen het gemeentefonds is de algemene uitkering de grootste component. Het bedrag aan 

algemene uitkering wordt verdeeld over de gemeenten via maatstaven, zoals het inwonertal en de 

oppervlakte van een gemeente, een aan de maatstaven gekoppeld gewicht (bedrag per eenheid) 

en de uitkeringsfactor. Die drie zijn aan wijzigingen onderhevig. Dit hoofdstuk geeft informatie over 

de aanleiding voor die wijzigingen en over de uitwerking ervan. In paragraaf 2.2 worden de 

wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering behandeld en in paragraaf 2.3 worden de 

consequenties daarvan voor de verdeling aangegeven. In paragraaf 2.4 volgen de overige 

mededelingen over de algemene uitkering en in paragraaf 2.5 zijn de mededelingen over de 

wijzigingen in het verdeelstelsel opgenomen. 

Het totaal van alle wijzigingen vindt zijn neerslag in de bijlagen 2.1.1 tot en met 2.1.2, die 

overzichten bevatten van maatstaven, bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren. Paragraaf 2.6 

gaat in op de berekening van de algemene uitkering met die gegevens en licht de gehanteerde 

termen toe. 

 

2.2. Wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering 

Tabel 2.2.1 bevat de wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering ten opzichte van de 

meicirculaire 2019. Het betreft achtereenvolgens: 

1. Algemene mutaties 

Deze mutaties hebben betekenis voor de financiële ruimte van de gemeenten. 

2. Mutaties met corresponderende gevolgen voor inkomsten of uitgaven (de zogenaamde 

taakmutaties).               

Deze mutaties hebben corresponderende gevolgen voor inkomsten of uitgaven. De 

mutaties zijn geordend volgens de clusterindeling van het gemeentefonds om gemeenten 

een overzicht te bieden per beleidsterrein. De clusterindeling, naar gelijksoortige 

gemeentelijke beleidsvelden, is een hulpmiddel bij het onderhoud van de verdeling. Het 

staat gemeenten vrij de indeling al dan niet voor eigen doeleinden te hanteren en de 

clusterindeling heeft geen gevolgen voor de bestedingsvrijheid van de algemene uitkering. 

 

De tabel wordt gevolgd door een toelichting op de mutaties. De mutaties hebben betrekking op 

2019 en verder. 

 



                                                              Septembercirculaire gemeentefonds 2019                    9 
  

 

 

De mutaties in tabel 2.2.1 zijn in bijlage 2.2.1 samengenomen met de mutaties uit voorgaande 

circulaires. Deze bijlage geeft een totaalbeeld van de mutaties van jaar op jaar, ongeacht het 

moment van publicatie, in tegenstelling tot tabel 2.2.1, die een totaalbeeld geeft van circulaire op 

circulaire.  

 

Toelichting 

1. Accres 

Tabel 2.2.3 en 2.2.4 laat de actuele raming van de accressen zien voor de jaren 2019-2024, zowel 

in duizenden euro’s als in procenten. 

 

Tabel 2.2.3 Actuele raming accressen gemeentefonds 2019-2024 (in duizenden euro’s)  

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Stand meicirculaire 2019  1.286.315 835.400 697.978 820.567 1.057.415 983.124 

Mutatie jaarlijkse tranches  -218.343   408.614   204.737   33.955   -62.637   21.831  

Stand septembercirculaire 2019  1.067.972  1.244.014   902.715   854.522   994.778  1.004.955  

 

Tabel 2.2.4 Actuele raming accressen gemeentefonds 2019-2024 (in procenten) 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Stand meicirculaire 2019 7,3 3,13 2,56 2,95 3,76 3,38 

Mutatie jaarlijkse tranches -1,24 1,52 0,74 0,08 -0,28 0,03 

Stand septembercirculaire 2019 6,06 4,65 3,30 3,03 3,48 3,41 

 
Het geraamde accres 2019 wordt ten opzichte van de meicirculaire van dit jaar met € 218,343 

miljoen neerwaarts bijgesteld en komt daarmee voorlopig uit op 6,1%. Daartegenover staat een 

opwaartse bijstelling van het accres 2020 met € 408,614 miljoen. Ook de accrestranches in de 

jaren na 2020 worden opwaarts bijgesteld.  
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Sinds de meicirculaire 2019 hebben zich een aantal zaken voorgedaan in de accresontwikkeling.  

De neerwaartse bijstelling voor 2019 komt vooral doordat het Rijk dit jaar naar verwachting minder 

uitgeeft dan geraamd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn dat sinds de Voorjaarsnota er 

besloten is tot aanpassingen in het investeringsritme van het Ministerie van I&W en Defensie en in 

het sluiten van het Pensioenakkoord. Deze aanpassingen leiden tot een daling van het accres in 

2019, maar tot een stijging in de daaropvolgende jaren. Het woningmarktpakket waartoe in de 

Miljoenennota besloten is, leidt tot een opwaartse bijstelling van het accres vanaf 2020.  

 

Ook de kasschuiven op de Rijksbegroting leiden tot lagere accressen in 2019 en hogere accressen 

in 2020 en verder. Daarnaast heeft het CPB in de zomer de raming voor de loon- en 

prijsontwikkeling voor 2020 licht opwaarts bijgesteld. Voor de accrestranche 2020 betekent dit een 

positieve bijstelling. Hier staan wel hogere uitgaven voor gemeenten tegenover. 

 

De opwaartse bijstelling in 2020 is ook een gevolg van de systematiek: de lagere raming van de 

rijksuitgaven in 2019 maakt dat de rijksuitgaven 2020 ten opzichte van die in 2019 procentueel 

gezien meer stijgen dan voorzien in de meicirculaire 2019. Dit heeft als gevolg een hoger accres in 

2020. 

 

Tabel 2.2.5 maakt de mutaties van de accrestranches per jaar inzichtelijk. De totaalregel in de 

tabel correspondeert met de accresregel in tabel 2.2.1. 

Tabel 2.2.5 Mutaties accres tranches gemeentefonds 2019-2024 ten opzichte van de meicirculaire 

2019 (jaartranches, x € 1 duizend) 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tranche 2019     -218,343       -218,343      -218,343      -218,343      -218,343        -218,343 

Tranche 2020         408,614        408,614        408,614        408,614          408,614 

Tranche 2021           204,737        204,737        204,737          204,737 

Tranche 2022           33,955         33,955           33,955 

Tranche 2023               -62,637          -62,637 

Tranche 2024                    21,831 

Totaal gewijzigde 

tranches 
-218,343 190,271 395,008 428,963 366,326 388,157

 

In 2018 zijn er, in overeenstemming tussen het kabinet en vertegenwoordigers van de 

medeoverheden, wijzigingen doorgevoerd in de normeringsystematiek, mede ten behoeve van de 

stabiliteit. Desondanks ondervinden gemeenten gedurende een lopend begrotingsjaar nog steeds 

inkomstenschommelingen als gevolg van bijvoorbeeld onderbesteding bij het Rijk. Dit zorgt ervoor 

dat gemeenten nog na het opstellen van hun begroting worden geconfronteerd met bijstellingen. 

Daarnaast gaan gemeenten in hun begroting verschillend om met het beschikbaar komen van de 

nieuwste accresramingen.  

 

Aankomende periode wordt de normeringsystematiek in aanloop naar de Studiegroep 

Begrotingsruimte6 opnieuw geëvalueerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de beoogde stabiliteit van 

                                               
6 http://rijksbegroting.nl/beleidsevaluaties/studiegroep-begrotingsruimte  
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de systematiek. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het Rijk, de VNG, het IPO en 

externe deskundigen rapporteert haar bevindingen in het Bestuurlijk Overleg Financiële 

verhoudingen in het voorjaar van 2020. Op basis van de evaluatie worden varianten uitgewerkt 

voor de normering van de fondsen vanaf 2022. In de tussentijd beziet het kabinet in overleg met 

de VNG en het IPO of het mogelijk en wenselijk is om voor de middellange termijn (2020 en 2021) 

maatregelen te treffen die de schommelingen in het accres kunnen voorkomen of dempen. 

 

2. Plafond BTW-compensatiefonds 

Deze paragraaf biedt inzicht in de ontwikkeling van het plafond van het BTW-compensatiefonds 

(BCF) en de eventuele ruimte daaronder. De ruimte onder het plafond is voor 2019 geraamd op  

€ 91,856 miljoen. Het aandeel van gemeenten daarin bedraagt € 80,823 miljoen, wat bij deze 

circulaire is toegevoegd aan de algemene uitkering. De ontwikkeling van de uitgaven wordt vlak 

doorgetrokken. Hierbij is rekening gehouden met de jaarlijkse toevoegingen (taakmutaties) aan het 

BCF. Bij deze aanname blijft voor alle jaren sprake van een ruimte onder het BCF-plafond. De 

daling van de ruimte onder het plafond ten opzichte van de raming bij de septembercirculaire 2018 

wordt, naast de daling van het accres, voornamelijk veroorzaakt doordat gemeenten en provincies 

meer zijn gaan declareren bij het BCF. Daardoor gaan de uitgaven van het fonds omhoog en de 

ruimte onder het plafond omlaag.  

 

Ook voor de jaren 2020 tot en met 2024 is sprake van een afname van de ruimte onder het 

plafond. Deze meerjarenraming is nog niet meegenomen in de tabellen van de algemene uitkering. 

Het is de werkwijze van de circulaire om jaarlijks bij de septembercirculaire enkel het huidige jaar 

op te nemen in de raming van de algemene uitkering (zie paragraaf 2.2.2 van de meicirculaire 

2018). 

 

Onderstaande tabel bevat een cijfermatig overzicht van het plafond BCF. 

 

 

Het plafond van het BCF is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals die volgen uit de 

normeringssystematiek voor het gemeentefonds en provinciefonds. Het plafond wordt tevens 

aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met toevoegingen of 

onttrekkingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het 

gemeentefonds en het provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten 

gunste van het gemeentefonds en provinciefonds. De toevoeging of uitname wordt over het 

Raming

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Plafond   3.519.703    3.671.278     3.791.793     3.906.157     4.042.143     4.180.137 

Grondslag septembercirculaire     3.569.421      3.708.459       3.824.075      3.962.612       4.114.792       4.114.792 

W.v. overhevelingen i.v.m taakmutaties           8.043               697                201                 -                    -                    -   

W.v. accres        -57.761         -37.878          -32.483          -56.455          -72.649           65.345 

Uitgaven   3.427.847    3.426.667     3.426.171     3.426.036     3.426.036     3.426.036 

Ruimte onder plafond        91.856       244.611        365.622        480.121        616.107        754.101 

W.v. gemeenten         80.823        215.193          321.685         422.442          542.091         663.507 

Tabel plafond BCF (bedragen x € 1.000)
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gemeentefonds en provinciefonds verdeeld conform de gerealiseerde aandelen van de gezamenlijke 

gemeenten en provincies in het BCF. 

 

3. Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken 

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de financieringssystematiek van het Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz 2004) vernieuwd. Onderdeel van deze vernieuwing is dat de 

levensvatbaarheidsonderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van het Bbz 2004 niet meer 

worden bekostigd via een specifieke uitkering, maar via het gemeentefonds. Toevoeging van de 

middelen voor de kosten van onderzoek aan het gemeentefonds past bij de gedachte dat het bij de 

onderzoekskosten in beginsel gaat om uitvoeringskosten. Gemeenten ontvangen voor de 

uitvoeringskosten van de Participatiewet c.s. reeds een bijdrage uit het gemeentefonds, waaraan 

nu dus de middelen voor de levensvatbaarheidsonderzoeken worden toegevoegd. De middelen voor 

de levensvatbaarheidsonderzoeken worden op basis van de door het Rijk te vergoeden uitgaven 

over het jaar 2018 toegevoegd aan het gemeentefonds. Het gaat – berekend op basis van 

voorlopige cijfers - om een totaalbedrag van € 9,621 miljoen, waarbij op basis van de definitieve 

cijfers7 indien nodig achteraf nog een (kleine) bijstelling bij de meicirculaire 2020 kan plaatsvinden.

 

4. Ambulantisering GGZ 

Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het 

hoofdlijnenakkoord GGZ. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de 

zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein.  

Het kabinet stelt financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van de ambities uit het 

hoofdlijnenakkoord. De reeks loopt op van € 50 miljoen in 2019 tot € 95 miljoen in 2022 en wordt 

daarna structureel ingeboekt. Hiervan wordt € 12 miljoen in 2019 tot structureel € 22 miljoen 

vanaf 2022 verwerkt in het subcluster Wmo 2015 van de algemene uitkering. De overige middelen 

worden toegevoegd aan de integratie-uitkering Beschermd wonen (zie ook paragraaf 3.2-1).  

 

5. Mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen Wlz 

Op 1 januari 2020 wordt de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen 

vereenvoudigd. Vanaf deze datum 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 2015. Daarnaast worden hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen die door meerdere 

verzekerden te gebruiken zijn vanaf deze datum altijd uit de Wlz betaald. Dit gaat bijvoorbeeld om 

tilliften en hoog-laagbedden, ook wel ‘roerende voorzieningen’ genoemd. In verband met deze 

vereenvoudiging gaan middelen over van het gemeentefonds naar de Wlz. Voor de 

mobiliteitshulpmiddelen gaat het om een uitname vanaf 2020 van € 6,5 miljoen oplopend tot 

structureel € 14 miljoen in 2024. Voor de roerende voorzieningen gaat het om een structurele 

uitname vanaf 2020 van jaarlijks € 1 miljoen. 

                                               
7 Verantwoordingsinformatie SiSa 2018 
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6. en 9. Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten  

Ten aanzien van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de PGB-

trekkingsrechten is voor 2020 overeengekomen om op basis van de conceptbegroting 2020 een 

bedrag van € 26,188 miljoen uit de algemene uitkering te nemen, waarvan € 19,095 miljoen uit 

het subcluster Wmo 2015 en € 7,093 miljoen uit het subcluster Jeugdhulp.  

 

7. en 10. Wettelijke taak iStandaarden  

De gegevensstandaarden i-Jeugdwet en i-Wmo8 dienen regelmatig bijgewerkt te worden. Sinds 

2015 gebeurt dit door het Zorginstituut, in opdracht van de VNG. 

Na verzoek van de VNG is in het wetsvoorstel ‘Vermindering uitvoeringslasten en regionale 

samenwerking9’ de beheerstaak voor de standaarden i-Jeugdwet en i-Wmo ondergebracht bij het 

Zorginstituut Nederland. Als gevolg hiervan vindt er een structurele uitname plaats van in totaal € 

0,78 miljoen (€ 0,39 miljoen uit het subcluster Wmo2015 en € 0,39 miljoen uit het subcluster 

Jeugdhulp). 

 

8. en 11. Correctie loon- en prijsbijstelling 2019 

In de toedeling van de loon- en prijsbijstelling (LPO) 2019 in de meicirculaire 2019 is een 

onjuistheid geslopen. Per saldo is hierdoor te weinig LPO toegekend aan de integratie-uitkering 

Participatie (Wsw e.d.) en te veel aan de subclusters Jeugd en Wmo 2015 in de algemene uitkering 

en aan de integratie-uitkering Voogdij/18+. In overleg met de Ministeries van SZW en VWS hebben 

de fondsbeheerders besloten om de foutieve toedeling van de LPO te corrigeren. De 

fondsbeheerders hebben, in overleg met SZW en VWS, gekozen om voor de zes begrotingsjaren 

die het betreft (2019-2024) een vlakke (gemiddelde) reeks te verwerken.  

 

De LPO 2019 heeft een structurele doorwerking naar 2020 en verder. Voor Voogdij/18+ is echter 

alleen een correctie voor 2019 aan de orde. Het budget Voogdij/18+ kent een systematiek waarbij 

op basis van historisch zorggebruik (T-2) per gemeente gemiddelde dagprijzen (p) worden 

vermenigvuldigd met het aantal zorgdagen (q). In de meicirculaire 2019 is in de gemiddelde 

dagprijzen reeds op juiste wijze rekening gehouden met prijsontwikkelingen (zie verder ook 

paragraaf 3.2-5 en 3.2-26). 

 

In de tabel hieronder is de volledige correctie (x € 1.000) opgenomen. De correcties leiden tot 

bijstellingen van de macrobedragen. Het aandeel van individuele gemeenten in de diverse 

verdeelmodellen wordt door deze mutatie niet gewijzigd. 

  

                                               
8 iStandaarden is de naam voor vier landelijk vastgestelde informatiestandaarden in de zorg en ondersteuning: 
iWlz, iWmo, iJw en iPgb. Elk van deze standaarden is een verzameling regels en afspraken die ervoor zorgen 
dat cliëntgegevens elektronisch, gestandaardiseerd, kwalitatief en veilig worden uitgewisseld tussen alle 
gebruikers. Een iStandaard is een systematiek om cliënten te volgen in het zorg- of ondersteuningsproces. 

9 TK 2017-2018, 34857, nr. 3 
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    2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Voogdij/18+   -6.285 0 0 0 0 0 

Jeugd   -4.707 -10.992 -10.992 -10.992 -10.992 -10.992 

Wmo15   -371 -371 -371 -371 -371 -371 

Participatie   11.363 11.363 11.363 11.363 11.363 11.363 

 
 

12. Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang 

In eerdere circulaires10 bent u geïnformeerd dat de VNG en het Ministerie van SZW zijn 

overeengekomen11 om de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters niet verder op 

te laten lopen dan € 30 miljoen. Dat bedrag is ruim voldoende om het aantal peuters dat geen 

recht heeft op kinderopvangtoeslag een voorschoolse voorziening aan te bieden. In de 

septembercirculaire 2018 is vanuit de vrijgekomen middelen vanaf 2019 structureel € 10 miljoen 

beschikbaar gemaakt voor toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang. De VNG en 

het Ministerie van SZW hebben afgesproken dat bovenop deze jaarlijkse € 10 miljoen vanaf 2020 

structureel € 3 miljoen extra beschikbaar komt. Met de extra middelen voor toezicht en handhaving 

kinderopvang wordt een tekort aan middelen voor dit doel opgelost. Voor de gastouderopvang is 

sprake van een intensivering van middelen. 

 

Paragraaf 3.2-27 en 28 van deze circulaire informeert over de uitname van structureel € 3 miljoen 

vanuit de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters en over de overige 

beschikbare middelen die vanuit deze decentralisatie-uitkering zijn vrijgekomen. 

 

13. Donorwet 

In het kader van de invoering van de nieuwe donorwet krijgen gemeenten een bijdrage van € 3 

miljoen in 2019 tot structureel € 6 miljoen vanaf 2020 voor de wettelijke verplichting om bij afgifte 

van paspoort en rijbewijs de aanvrager te informeren over orgaandonatie.  

 

2.3. Verdeling mutaties algemene uitkering 

De wijze van verdeling van de mutaties uit paragraaf 2.2 is in tabel 2.3.1 weergegeven. De wijze 

van verdeling bestaat uit een wijziging in hetzij de uitkeringsfactor hetzij het bedrag per eenheid 

van één of meer maatstaven van het cluster waaronder de mutatie valt. Tabel 2.3.1 bevat het 

overzicht. De cijfermatige uitwerking is opgenomen in paragraaf 2.6. 

 

                                               
10 In paragraaf 2.2.9 en 4.2.5 van de septembercirculaire 2018 en paragraaf 3.3.9 van de meicirculaire 2019 
11 Zie ook de brief aan de Tweede kamer: TK 2018-2019, 31 322, nr. 377 
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2.4. Overige mededelingen algemene uitkering 

 

2.4.1 Invoering Wet verplichte GGZ 

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking.12 Deze wet vervangt de 

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te 

maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. In de meicirculaire 2019 is voor de gemeentelijke 

taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte GGZ vanaf 2020 structureel € 20 

miljoen toegevoegd aan het subcluster Wmo 2015 (zie paragraaf 2.2-10 van de meicirculaire 

2019). Op verzoek van de VNG wordt de € 20 miljoen in deze circulaire herverdeeld van het 

subcluster Wmo 2015 naar het cluster Samenkracht en burgerparticipatie. Het verzoek vloeit voort 

uit de verwachting dat verdeling via het cluster Samenkracht en burgerparticipatie beter 

tegemoetkomt aan de relatie tussen grootstedelijkheid en het voorkomen van GGZ-problematiek.  

 

Bij de verwerking van de taakmutatie in het cluster Samenkracht en burgerparticipatie is in overleg 

met de VNG alleen gebruik gemaakt van de maatstaven die een inhoudelijke relatie hebben met de 

Wet verplichte ggz. De overige maatstaven zijn buiten beschouwing gelaten.13  

 

De gevolgen van deze herverdeling zijn per gemeente inzichtelijk gemaakt in het 

taakmutatiebestand 2020 in de gemeentefondsrubriek op internet.14 

 

                                               
12 https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/wet-verplichte-ggz  
13 Dit zijn de maatstaven ouderen >64 jaar; ouderen 75 t/m 84 jaar; leerlingen VO; land; binnenwater; kernen 
en vast bedrag voor iedere gemeente. 
14 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds/circulaires-
gemeentefonds 
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2.4.2 Effecten actualisatie maatstafgegevens septembercirculaire 2019 

In de meicirculaire 2019 (paragraaf 2.4.3) zijn gemeenten geïnformeerd dat de actualisatie van de 

maatstafgegevens in deze circulaire mogelijk een grotere impact heeft op de uitkeringsfactor en de 

verdeling van de algemene uitkering dan gebruikelijk. In de meicirculaire 2019 hebben de 

fondsbeheerders aangegeven dat, indien de actualisatie inderdaad tot grote actualisatie-effecten 

zal leiden, de verdeelreserve in de algemene uitkering hiervoor kan worden ingezet.  

De actualisatie van de verdeelmaatstaven heeft bij deze circulaire plaatsgevonden en heeft ten 

opzichte van de meicirculaire 2019, tegen de verwachtingen in, geleid tot een positief effect op de 

uitkeringsfactor van 2 punten. Om die reden zien de fondsbeheerders geen aanleiding om vanuit de 

verdeelreserve van 2019 punten te laten vrijvallen en is ervoor gekozen om deze punten achter de 

hand te houden voor de mogelijke effecten van actualisaties bij volgende circulaires.  

Een uitgebreide toelichting op de wijziging van de uitkeringsfactor 2019 staat opgenomen in 

paragraaf 2.6. In tabel 4 van bijlage 2.6.2 is een overzicht opgenomen van de maatstaven waarvan 

ten opzichte van de meicirculaire 2019 één of meer basisgegevens voor uitkeringsjaar 2019 zijn 

geactualiseerd. 

 

2.4.3 Bommenregeling 

In de meicirculaire 2019 is € 87.299 te weinig toegekend aan de gemeente Gooise Meren en  

€ 72.759 aan de gemeente Roermond. Om die reden wordt de suppletie-uitkering voor deze twee 

gemeenten met bovenstaande bedragen verhoogd. 

 

Voor informatie over de verkrijging van een suppletie-uitkering voor het opsporen en ruimen van 

conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog wordt u verwezen naar paragraaf 2.4.4 van 

de septembercirculaire 2014. De benodigde raadsbesluiten moeten voor 1 april 2020 zijn 

ingediend, bij voorkeur per e-mail via regelingen@minbzk.nl. 

Verzoeken die wij vanaf die datum ontvangen, worden meegenomen in het volgende jaar. Btw 

komt niet voor compensatie in aanmerking. In de aanvraag dient daarom duidelijk te worden 

opgenomen dat de bedragen exclusief btw zijn. 

 

2.5. Veranderingen in het verdeelstelsel 

Er hebben zich geen veranderingen in het verdeelstelsel van de algemene uitkering ten opzichte 

van de meicirculaire 2019 voorgedaan. Om die reden is tabel 2.5.1 niet opgenomen. 

 

2.6. Maatstaven, bedragen per eenheid en uitkeringsfactor  

De berekening van de algemene uitkering bestaat uit de vermenigvuldiging van het aantal 

eenheden van alle maatstaven met het bijbehorende bedrag per eenheid. De som van deze 

producten, de zogenaamde uitkeringsbasis, wordt vervolgens vermenigvuldigd met de 

uitkeringsfactor. De verkregen uitkomst moet daarnaast worden opgehoogd met enkele 
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uitkeringsonderdelen die buiten het format van aantal eenheden en bedrag per eenheid vallen. 

Hierna wordt achtereenvolgens ingegaan op de maatstaven, de bedragen per eenheid, de 

uitkeringsfactor en de overige uitkeringsonderdelen. 

 

Maatstaven 

Begin augustus 2019 zijn actuele gegevens van het CBS ontvangen over twee onderdelen van de 

maatstaf woonruimten, te weten het aantal uitwonende studenten en het aantal personen in 

zorginstellingen (onderdeel van het aantal personen in institutionele huishoudens). Deze zijn 

opgenomen in bijlage 2.6.1 en zullen voor uitkeringsjaar 2018 en 2019 worden toegepast. Het 

aantal uitwonende studenten blijft voor 2019 een voorlopig cijfer, het aantal personen in 

zorginstellingen is definitief en wijzigt niet meer. 

Verschillende gemeenten hebben gevraagd of zij inzicht kunnen krijgen in de berekening van de 

maatstaf Re-integratie klassiek. Om die reden zijn de meest recente gegevens over de maatstaf 

opgenomen in de gemeentefondsrubriek op het internet.15 De maatstaf Re-integratie klassiek is 

voor 2019 definitief en wijzigt niet meer. 

 
De fondsbeheerders hebben besloten de gegevens over medicijngebruik in de maatstaf 

medicijngebruik drempel16 voor 2019 in deze circulaire nog niet te actualiseren. De 

maatstafaantallen wijzigingen in deze circulaire wel vanwege nieuwe gegevens over 

inwoneraantallen 2019. De reden dat de gegevens over medicijngebruik niet worden geactualiseerd 

is dat in het risicovereveningsmodel 2019 enkele aanpassingen hebben plaatsgevonden die 

vergaande gevolgen hebben voor de verdeling in het gemeentefonds. Vanaf 2019 is namelijk de 

grootste Farmaceutische Kosten Groep (FKG) “hoog cholesterol” uit het risicovereveningsmodel 

gehaald en is een nieuwe grote FKG “chronische anti-stolling” toegevoegd. De reden dat de FKG 

“hoog cholesterol” uit het risicovereveningsmodel is verwijderd, is dat deze FKG goedkoper is 

geworden waardoor vergoeding vanuit de zorgverzekeringen niet meer noodzakelijk is.  

Vooral het verdwijnen van de FKG “hoog cholesterol” uit het risicovereveningsmodel zorgt voor 

grote herverdeeleffecten. De fondsbeheerders zien deze herverdeeleffecten als ongewenst omdat 

deze aanpassing in het risicovereveningsmodel geen relatie heeft met de kosten van gemeenten 

voor de Wmo (waarop de verdeelformules zijn afgestemd).  

 

Momenteel zijn de fondsbeheerders in overleg met Vektis (de leverancier van het basisgegeven 

medicijngebruik drempel) over de verschillende mogelijkheden om actualisatie van deze maatstaf 

mogelijk te maken. Hierna zullen de verschillende opties met de VNG besproken worden. Meer 

informatie volgt in de decembercirculaire 2019.  

 

 

 

                                               
15 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds/circulaires-
gemeentefonds 
16 Het aantal verzekerden per gemeente dat wordt ingedeeld in Farmaceutische Kosten Groepen (FKG) op basis 
van de declaratiegegevens van de zorgverzekeraars uit jaar t-1 en het risicovereveningsmodel voor jaar t 
uitgesplitst naar type FKG. Deze aantallen worden samengesteld op basis van meervoudige FKG’s. Dat betekent 
dat een persoon wordt geteld voor alle FKG’s die hij/zij heeft. 
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Bedragen per eenheid 

De informatie uit de tabellen 2.2.1 en 2.3.1 is verwerkt, hierdoor is een aantal bedragen per 

eenheid voor 2019-2024 ten opzichte van de meicirculaire 2019 gewijzigd. Bijlagen 2.1.1, 2.1.2 en 

2.1.3 bevatten het overzicht van de bedragen per eenheid 2019 en 2020. 

 

Uitkeringsfactor 

De volgende aspecten zijn bij de raming van de uitkeringsfactor van belang: 

de informatie uit de tabellen 2.2.1 en 2.3.1 is verwerkt; 

de ontwikkeling van de uitkeringsbasis als gevolg van nieuwe aantallen heeft effect. Bijlage 

2.6.2 bevat informatie over de raming van de maatstaven met een groot aandeel in de 

uitkeringsbasis. In tabel 4 van bijlage 2.6.2 is een overzicht opgenomen van de 

maatstaven waarvan ten opzichte van de meicirculaire 2019 één of meer basisgegevens 

voor uitkeringsjaar 2019 zijn geactualiseerd. 

 

De uitkeringsfactoren van 2017 en 2018 blijven ten opzichte van de meicirculaire 2019 ongewijzigd 

op respectievelijk 1,425 en 1,491.  

 

De nieuwe raming van de uitkeringsfactor in de jaren 2019-2024 is vermeld in tabel 2.6.1.  

 

 

 

De uitkeringsfactoren in tabel 2.6.1 zijn in lopende prijzen. Gemeenten die in constante prijzen 

ramen dienen deze zelf te defleren. Om gemeenten hierbij te faciliteren, is in de 

gemeentefondsrubriek op internet zoals gebruikelijk een rekenmodel in constante prijzen 

gepubliceerd. In dit rekenmodel is een hulpmiddel opgenomen waarin gemeenten hun eigen 

prijsindexen kunnen invullen en/of loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt. Op basis van 

de MEV 2020 en CEP 2019 zijn in het rekenmodel en in paragraaf 4.2 ook, als service, de ramings-

gegevens van een aantal indicatoren van het CPB gepresenteerd. Na het invullen van de indexatie-

cijfers berekent het model automatisch de uitkering in het gemeentefonds in constante prijzen. 

 

Om gemeenten inzicht te geven in de ontwikkeling van de uitkeringsfactoren volgen hieronder twee 

tabellen. Daarin is de ontwikkeling opgenomen ten opzichte van de meicirculaire 2019 (verticale 

toelichting) en van het ene naar het andere uitkeringsjaar (horizontale toelichting). 

 

Verticale toelichting ontwikkeling uitkeringsfactor 

Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van de uitkeringsfactor zien ten opzichte van de stand 

meicirculaire 2019, de verticale toelichting. 

 



                                                              Septembercirculaire gemeentefonds 2019                    19 
  

 

 

Ten opzichte van de meicirculaire 2019 daalt de uitkeringsfactor 2019 met 6 punten naar 1,548.  

De voornaamste oorzaak is de accresbijstelling 2019. Ontwikkelingen in de uitkeringsbasis zorgen 

daarentegen per saldo voor een positief effect op de uitkeringsfactor van 2 punten. Dit is het 

resultaat van diverse bijstellingen in de raming van de verdeelmaatstaven. De ontwikkeling in de 

OZB-maatstaven en de bijstelling van de nieuwe maatstaven in de algemene uitkering, afkomstig 

van de per 2019 overgehevelde integratie-uitkering Sociaal domein (IUSD), zorgen voor een 

positief effect. Voor een aantal maatstaven afkomstig van de IUSD zijn nu voor het eerst actuele 

gegevens ontvangen. Tot nu toe waren deze volumina (of hun prognoses) nog gebaseerd op de 

peildatum 1-1-2017. Hierdoor heeft de actualisatie van deze maatstaven een iets grotere invloed 

gehad op de wijziging van de uitkeringsfactor (zie ook paragraaf 2.4.2).  

Actuele cijfers voor de maatstaven klantenpotentieel en loonkostensubsidie zorgen voor een 

negatief effect op de uitkeringsfactor. 

 

Het positieve effect van de uitkeringsbasis op de uitkeringsfactor voor de jaren 2020-2024 wordt 

grotendeels veroorzaakt door nieuwe ramingen over het aantal bijstandsontvangers en 

uitkeringsontvangers. Daarnaast is er in deze jaren sprake van een positief effect op de 

uitkeringsfactor door een opwaartste bijstelling van de accressen.  

 

Horizontale ontwikkeling uitkeringsfactor 

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de uitkeringsfactoren voor de jaren 2019 tot en 

met 2024, de horizontale toelichting. In tabel 2.6.3 is te zien dat de accressen de belangrijkste 

factor zijn in de ontwikkelingen van de uitkeringsfactoren van jaar op jaar. 

Bij de ontwikkeling van de uitkeringsbasis spelen de gewijzigde ramingen van de OZB-

belastingcapaciteit, van de demografische ontwikkelingen (inwoners en jongeren) en van het aantal 

bijstandsontvangers de belangrijkste rol.  

 

mutaties deze circularie
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Overige uitkeringsonderdelen 

Onder de algemene uitkering vallen ook de volgende uitkeringsonderdelen, die niet de vorm 

hebben van maatstafaantallen die met een bedrag per eenheid worden vermenigvuldigd: 

Een beperkt aantal gemeenten ontvangt middelen op grond van de maatstaf herindeling of 

ontvangt een artikel 12-uitkering. 

Alle gemeenten hebben daarnaast te maken met de suppletieregeling afschaffing ozb 

woningen gebruikers (zie bijlage 10 van de septembercirculaire 2013), met de 

cumulatieregeling gemeentefonds (zie bijlage 2.4.2 van de septembercirculaire 2016) en 

de suppletie-uitkering Jeugd en Wmo 2015 (zie paragraaf 2.4.2 van de septembercirculaire 

2018). 

Verder is er de suppletie-uitkering Overheveling integratie-uitkering Sociaal domein (IUSD; 

zie paragraaf 2.4.3 van de meicirculaire 2018), die op dit moment alleen is opgenomen 

voor 2019. De uitkering loopt echter door tot en met 2020, het laatste uitkeringsjaar voor 

invoering van de nieuwe verdeling voor het sociaal domein in het gemeentefonds. De 

verwerking in de algemene uitkering van de suppletie-uitkering Overheveling IUSD voor 

2020 vindt plaats wanneer de maatstafgegevens voor de maatstaven in 2020 bekend zijn 

(naar verwachting bij de septembercirculaire 2020). Gemeenten die eerder al met een 

bedrag rekening willen houden in hun begroting kunnen zich hiervoor het best baseren op 

de bedragen voor de harmonisatie-effecten in hun suppletie-uitkering voor 2019 (zie voor 

meer informatie de decembercirculaire 2018, paragraaf 2.4.1).
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3 Decentralisatie- en integratie-uitkeringen 

3.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat mededelingen over de decentralisatie- en de integratie-uitkeringen. Deze 

uitkeringen maken net als de algemene uitkering deel uit van het gemeentefonds, maar hebben 

een eigen verdeling. Decentralisatie- en integratie-uitkeringen zijn net als de algemene uitkering 

vrij besteedbaar en er vindt geen verantwoording naar het Rijk plaats, zoals bij specifieke 

uitkeringen wel het geval is. Veel van de uitkeringen in dit hoofdstuk zijn verbonden met een zeker 

doel. 

 

Paragraaf 3.2 informeert over de decentralisatie- en integratie-uitkeringen en over de omvang en 

de verdeling ervan. Paragraaf 3.3 bevat overige mededelingen over de decentralisatie- en 

integratie-uitkeringen en paragraaf 3.4 informeert gemeenten over de bezwaarmogelijkheden ten 

aanzien van de opgenomen decentralisatie- en integratie-uitkeringen in de circulaires. 

 

3.2. Omvang en verdeling decentralisatie- en integratie-uitkeringen  

Tabel 3.2.1 bevat de mutaties in de decentralisatie- en integratie-uitkeringen ten opzichte van de 

meicirculaire 2019. Tabel 3.2.2 bevat het complete overzicht van de decentralisatie- en integratie-

uitkeringen en de daarmee gemoeide bedragen. De tabellen worden gevolgd door een toelichting 

op de mutaties ten opzichte van de meicirculaire 2019.  
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Toelichting 

1. Beschermd wonen 

Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het 

hoofdlijnenakkoord GGZ. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de 

zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein.  

Het kabinet stelt financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van de ambities uit het 

hoofdlijnenakkoord. De reeks loopt op van € 50 miljoen in 2019 tot € 95 miljoen in 2022 en wordt 

daarna structureel ingeboekt. Hiervan wordt € 38 miljoen in 2019 tot structureel € 73 miljoen 

vanaf 2022 verwerkt in de integratie-uitkering Beschermd wonen. De overige middelen worden 

toegevoegd aan het subcluster Wmo 2015 van de algemene uitkering (zie paragraaf 2.2-4).  

 

Zoals aangekondigd in de meicirculaire 2019, paragraaf 3.2.1, is de volumegroei 2020 voor 

beschermd wonen toegekend (structureel € 53,166 miljoen). 
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De bedragen per gemeente voor de integratie-uitkering Beschermd wonen voor het jaar 2019 en 

verder zijn opgenomen in de gemeentefondsrubriek op internet.17  

Paragraaf 3.3.6 bevat informatie over het nieuwe verdeelmodel en de doordecentralisatie voor 

beschermd wonen. 

 

2. Regio Deals 

Het Regeerakkoord stelt voor de jaren 2018-2020 € 950 miljoen ter beschikking voor regionale 

opgaven18: de Regio Envelop. Deze middelen worden deels ingezet voor de zes opgaven die 

expliciet in het Regeerakkoord zijn opgenomen (zoals de Regio Deal Eindhoven). In lijn met de 

Rijk/regio-ambities uit het Regeerakkoord zet het kabinet ook een substantieel deel van het budget 

in voor andere regionale deals. In de Kamerbrief van 16 november 201819 zijn de totale 

beschikbare middelen uit de Regio Envelop voor deze Regio Deals vastgesteld op € 215 miljoen.20 

In deze Kamerbrief kunt u ook een schets van de inhoud van de deals terugvinden. 

 

In deze circulaire is de eerste tranche opgenomen voor de volgende Regio Deals: 

- € 13,150 miljoen voor de gemeente Doetinchem voor de Regio Deal Achterhoek. In totaal 

heeft het kabinet maximaal € 20 miljoen gereserveerd. 

- € 8,895 miljoen voor de gemeente Noardeast-Fryslân voor de Regio Deal 

Versnellingsagenda Noardeast-Fryslân. In totaal heeft het kabinet maximaal (inclusief de 

middelen voor Holwerd aan Zee die via het provinciefonds lopen) € 25 miljoen 

gereserveerd. 

- € 6,590 miljoen voor de gemeente Tilburg voor de Regio Deal Midden- en West-Brabant. In 

totaal heeft het kabinet maximaal € 10 miljoen gereserveerd. 

- € 3,600 miljoen voor de gemeente Den Haag bestemd voor de Regio Deal Den-Haag 

Zuidwest. In totaal heeft het kabinet maximaal € 7,5 miljoen gereserveerd. 

- € 4,738 miljoen voor de gemeente Ede voor de Regio Deal Foodvalley. In totaal heeft het 

kabinet maximaal € 20 miljoen gereserveerd.

3. Aardgasvrije wijken 

In de Kamerbrief ‘selectie aardgasvrije wijken’ van 1 oktober 201821 informeert de Minister van 

BZK de Tweede Kamer over de selectie van 27 grootschalige proeftuinen in het kader van het 

Programma Aardgasvrije Wijken. Deze gemeenten ontvangen een rijksbijdrage voor het aardgasvrij 

maken van een bestaande wijk. In de proeftuin leren gemeenten samen met bewoners en 

belanghebbenden hoe een bestaande wijk van het gas kan worden gehaald. In totaal is een bedrag 

van € 126 miljoen beschikbaar voor de 27 gemeenten. Het eerste deel van de gevraagde bijdrage 

                                               
17 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds/circulaires-
gemeentefonds 
18 TK 2018-2019 34775, nr. 54 
19 TK 2018-2019, 29 697, nr. 56 
20 Dus exclusief de middelen voor de zes opgaven uit het Regeerakkoord. 
21 TK 2018-2019, 32847, nr. 429 
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(in totaal € 91,550 miljoen) is reeds verwerkt in de decembercirculaire 2018 (paragraaf 4.2.1). Dit 

betreft de toekenning van de tweede tranche en deze bedraagt € 34,096 miljoen.  

 

Het bedrag per geselecteerde gemeente voor de tweede tranche staat opgenomen in bijlage 4.2-3 

van deze circulaire. 

4. Regionale Energie Strategieën  

Zoals vermeld in het Klimaatakkoord (28 juni 2019) stelt het Rijk voor een periode van drie jaar middelen 

beschikbaar voor de ondersteuning van het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES) in de 

regio. Het is de bedoeling dat de regio’s deze middelen doelgericht inzetten voor de definiëring van hun 

Regionale Energiestrategie. De besluitvorming over de besteding van de middelen vindt in de regio 

plaats. 

 

Op basis van een aantal criteria (aantal deelnemende overheden, landoppervlak en inwoners) zijn 

de middelen verdeeld over de regio’s. De regio’s hebben zelf – op verzoek van het Nationaal 

Programma RES – schriftelijk aangegeven welke partij (gemeente of provincie) namens hun RES-

regio als ontvangende organisatie zal fungeren voor de rijksbijdrage RES. Dit betekent dat 

25 gemeenten een uitkering ontvangen van in totaal ruim € 28 miljoen. Voor meer informatie kunt 

u terecht op www.regionale-energiestrategie.nl. 

 

De verdeling over de 25 gemeenten is opgenomen in bijlage 3.2-4. Deze middelen zijn voor de 

periode van 1 januari 2019 tot eind 2021. 

 

5. Participatie 

In de toedeling van de loon- en prijsbijstelling (LPO) 2019 in de meicirculaire 2019 is een 

onjuistheid geslopen. Per saldo is hierdoor te weinig LPO toegekend aan de integratie-uitkering 

Participatie (Wsw e.d.) en te veel aan de subclusters Jeugd en Wmo in de algemene uitkering en 

aan de integratie-uitkering Voogdij/18+. In overleg met de Ministeries van SZW en VWS hebben de 

fondsbeheerders besloten om de foutieve toedeling van de LPO te corrigeren (zie ook paragrafen 

2.2-8 en 3.2-26). 

 

De drempelbedragen in de verdeling van de middelen nieuw begeleiding22 zijn in deze circulaire 

geïndexeerd. De drempelbedragen geven weer wat het gemiddelde bedrag is dat in het betreffende 

jaar beschikbaar is voor de begeleiding van beschut werk. Iedere gemeente ontvangt ten minste 

budget voor de financiering van de begeleiding van één beschutte werkplek. In de rubriek 

“veelgestelde vragen meicirculaire 2019” was aangekondigd dat de drempelbedragen bij de 

septembercirculaire 2019 met de loon- en prijsbijstelling (LPO) 2019 zouden worden opgehoogd 

naar € 8.700 in 2019 en 2020 en naar € 7.400 vanaf 2021. Vanwege de opwaartse bijstelling van 

de LPO 2019 voor de integratie-uitkering Participatie bij deze circulaire, vindt er echter een hogere 

                                               
22 Begeleiding nieuwe stijl 
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indexatie plaats van de drempelbedragen dan eerder gecommuniceerd. Voor 2019 en 2020 komen 

de drempelbedragen uit op € 8.800. Voor de jaren vanaf 2021 zijn de drempelbedragen opgehoogd 

naar € 7.500.  

 

De bedragen per gemeente voor de integratie-uitkering Participatie voor het jaar 2019 en verder 

zijn opgenomen in de gemeentefondsrubriek op internet.23  

 

6. Perspectief op Werk 

Werkgevers, gemeenten, UWV, MBO-Raad en de Ministeries van OCW en SZW hebben met de 

Intentieverklaring Perspectief op Werk (PoW) een oproep aan de arbeidsmarktregio’s gedaan om de 

kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt optimaal te benutten. In het kader van de 

Intentieverklaring PoW ontvangen negen gemeenten namens hun arbeidsmarktregio elk een 

impulsfinanciering van € 1 miljoen voor hun actieplan.  

Perspectief op Werk is een extra impuls voor de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen 

werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Een intensievere samenwerking tussen 

publieke en private partijen moet zorgen voor goede matches tussen werkzoekenden en 

beschikbaar werk. Perspectief op Werk is naast een extra impuls ook een leertraject om vanuit de 

praktijk te bezien hoe de bemiddeling van deze groep verbeterd kan worden.  

 

De verdeling over de negen gemeenten staat opgenomen in bijlage 3.2-6 van deze circulaire. 

 

7. Aanpak laaggeletterdheid 

In de Kamerbrief over de meerjarige aanpak van laaggeletterdheid (2020 - 2024)24 heeft het 

kabinet in maart 2019 het voornemen aangekondigd om de regierol van gemeenten te versterken. 

Gemeenten gaan, in regionaal verband op het niveau van de 35 arbeidsmarktregio's, aan de slag 

met een eigen ambitieus (meerjaren)programma om laaggeletterden te bereiken en van passend 

aanbod te voorzien. Hierbij is extra oog voor de doelgroep met Nederlands als moedertaal (NT1). 

Daarnaast investeren gemeenten in de kwaliteit van het cursusaanbod, onder andere via 

monitoring en evaluatie van het bereik en het resultaat van hun aanpak. Ter ondersteuning van de 

regierol van gemeenten stelt het Rijk in periode 2020 - 2024 aanvullende middelen beschikbaar.  

 

Elke contactgemeente ontvangt een bedrag van € 100.000 per jaar plus een variabel budget dat 

wordt verdeeld op dezelfde wijze als het budget voor volwasseneneducatie, zoals dit is vastgelegd 

in de Wet educatie en beroepsonderwijs (Uitvoeringsbesluit WEB).  

 

De verdeling voor 2020 van de decentralisatie-uitkering Aanpak laaggeletterdheid kunt u vinden in 

bijlage 3.2-7 van deze circulaire. De (maatstaf)gegevens voor de verdeling voor 2021 komen pas 

beschikbaar bij de septembercirculaire 2020. 

                                               
23 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds/circulaires-
gemeentefonds 
24 TK 2018-2019, 28760, nr. 84 
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8. Zoetwatermaatregelen 

De gemeente Moerdijk ontvangt € 5,203 miljoen voor het verminderen van de huidige knelpunten 

in de zoetwatervoorziening en voor het opvangen van mogelijke gevolgen van klimaatverandering 

met betrekking tot de Doorvoer Roode Vaart. 

 

9. Pilots Veranderopgave inburgering 

Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het Ministerie van SZW initieert 

een pilotprogramma om lessen over de werking op te halen voor de verdere inrichting van een 

adaptief inburgeringsstelsel en gemeenten voor te bereiden op de implementatie van de nieuwe 

wet. In gemeentelijke pilots worden belangrijke instrumenten en werkwijzen van het stelsel in de 

praktijk getest. In deze circulaire is de eerste tranche (van in totaal twee) van het programma 

opgenomen. 21 gemeenten die hun aanvraag als hoofdaanvrager toegekend hebben gekregen, 

ontvangen een bijdrage voor de beoogde pilot. In deze tranche betreft het de pilotthema’s ‘brede 

intake/persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP)’, ‘(kwetsbare groepen in) duale trajecten’ 

en ‘integratie van vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten’. De looptijd van de pilots is 1 jaar 

vanaf augustus 2019. 

 

In de “Procedurebeschrijving pilotprogramma Veranderopgave Inburgering”25 heeft het Ministerie 

van SZW gecommuniceerd dat de pilotgemeenten zich verplichten “medewerking te verlenen aan 

de evaluatie van de pilot en het verlenen van medewerking aan kennisdelingsbijeenkomsten en -

communicatie over het pilotprogramma, georganiseerd door het Ministerie van SZW.” In 

tegenstelling tot dit bericht benadrukken de fondsbeheerders dat hier sprake is geweest van een 

verschrijving. Decentralisatie-uitkeringen zijn vrij van voorwaarden die de beleids-  en 

bestedingsvoorwaarden beperken. Gemeenten zijn dus niet verplicht om medewerking te verlenen 

aan de evaluatie. 

 

De verdeling is opgenomen in bijlage 3.2-9 van deze circulaire. 

 

10. Aanpak lerarentekort G4 

Voor de aanpak van het lerarentekort in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in 

de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) stelt het kabinet voor 2019 aan elk van deze 

gemeenten € 1 miljoen beschikbaar. Dit gezien de omvang van het (geraamde) lerarentekort in de 

G4 en de urgentie daar wat aan te doen. Met behulp van deze bijdrage kunnen deze gemeenten 

uitvoering geven aan de plannen voor de aanpak van de lerarentekorten die in samenspraak met 

het onderwijs in het voorjaar van 2019 zijn vastgesteld. 

                                               
25 https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/veranderopgave-inburgering-
pilots/documenten/publicaties/subsidies/veranderopgave-inburgering-pilots/procedurebeschrijving-
pilotprogramma-veranderopgave-inburgering/procedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderopgave-
inburgering 



                                                              Septembercirculaire gemeentefonds 2019                    28 
  

 

11. Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie 

In het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie zijn middelen gereserveerd voor uitvoeringspilots op 

het gebied van ruimtelijke adaptatie. Deze middelen worden in twee tranches toegekend. Dit 

betreft de eerste tranche waarin drie gemeenten een bijdrage ontvangen in 2019 en 2020 voor hun 

geselecteerde pilot. 

Daarnaast ontvangen vier gemeenten in 2019 een bijdrage voor de pilots “financiële prikkels”. In 

deze pilots worden private partijen gestimuleerd om klimaatadaptatiemaatregelen te nemen op 

eigen terrein. Ook hiervoor heeft een aanvraag- en selectieprocedure plaatsgevonden.   

 

De verdeling over de 7 gemeenten is opgenomen in bijlage 3.2-11 van deze circulaire. 

In de decembercirculaire 2019 worden de middelen voor procesondersteuning aan gemeenten 

beschikbaar gesteld.  

 

12. Vrouwenopvang 

Het kabinet heeft structureel middelen beschikbaar gesteld voor de opvang van slachtoffers van 

mensenhandel. In dit kader zijn de gezamenlijke centrumgemeenten vrouwenopvang gevraagd 

extra opvangplekken te organiseren voor slachtoffers van mensenhandel met complexe 

problematiek. De organisaties Blijfgroep, Fier!, Hvo Querido en Kadera gaan de opvang verzorgen. 

De ontvangende gemeenten zijn Almere, Alkmaar, Amsterdam, Enschede, Rotterdam en Zwolle. In 

de meicirculaire 2019, paragraaf 3.2-14, is de bijdrage voor 2019 verwerkt. Dit betreft de 

verwerking van de structurele bijdrage van jaarlijks € 2 miljoen vanaf 2020.  

Voor het jaar 2018 en 2019 zijn ten opzichte van de meicirculaire 2019 de aantallen eenheden van 

de maatstaven van het objectieve verdeelmodel geactualiseerd. De geactualiseerde aantallen zijn 

behalve voor 2019 ook voor latere jaren in de berekeningen gebruikt. 

De verdeling over de gemeenten is opgenomen in de gemeentefondsrubriek op internet.26  

 

13. Proeftuinen cultuurprofielen 

Aansluitend bij de Verkenning van de Raad voor Cultuur kondigt het kabinet in de brief 'Cultuur in 

een open Samenleving’ 27 aan dat het Rijk vanaf 2019 participeert in proeftuinen die voortkomen 

uit stedelijke en regionale cultuurprofielen. 15 stedelijke regio's hebben op 1 november 2018 een 

cultuurprofiel bij het Rijk ingediend en nemen deel aan het proeftuinentraject. De stedelijke regio's 

hebben eigenhandig een gemeentelijke of provinciale penvoerder aangewezen waaraan de 

middelen kunnen worden toegekend. Hiervoor wordt in het gemeentefonds in totaal € 1,441 

miljoen ter beschikking gesteld in 2019 en € 1,399 miljoen in 2020. Uitgangspunt is dat het Rijk de 

                                               
26 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds/circulaires-
gemeentefonds 
27 TK 2018-2019, 32820, nr. 221 
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inzet van de partners in de regio matcht (tot een maximum van 50% van de totale kosten) op 

basis van een door de stedelijke regio ingediend plan en een begroting.  

 

In bijlage 3.2-13 van deze circulaire zijn de 15 gemeenten met bijbehorende bedragen opgenomen 

die de decentralisatie-uitkering namens hun stedelijke regio in ontvangst nemen. 

 

14. Permanente registratie Den Haag 

Door de invoering van de permanente registratie van kiezers in het buitenland zijn de kosten van 

de registratie en van de organisatie van de verkiezingen voor kiezers in het buitenland 

toegenomen. De gemeente Den Haag heeft de kosten in kaart gebracht en op basis daarvan is 

vastgesteld dat de bijdrage die de gemeente ontvangt voor de landelijke taak “kiezers buitenland” 

per jaar (te rekenen vanaf 2018) moet worden verhoogd met € 0,616 miljoen. De gemeente 

ontvangt nu de bijdrage voor 2018 en 2019, die in totaal € 1,232 miljoen bedraagt.  

 

15. Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren 

De belangrijkste actie uit het Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren 2019 - 2021 betreft de 

organisatie van '100% ambitie pilots' in 13 gemeenten. Hierover is in het Actieprogramma het 

volgende opgenomen: 'Een aantal gemeenten dagen we, in afstemming met de partijen van 

Aanpak 16-27, uit om met ondersteuning vanuit het Actieprogramma het aantal dak- en thuisloze 

jongeren in de eigen gemeente met 100% te verminderen door middel van een aanpak op alle 

levensgebieden.  

Elke pilot ontvangt in totaal € 125.000, verspreid over 2,5 jaar. Doel van de pilots is dat de 'nieuwe 

werkwijze' die gemeenten gedurende de pilots ontwikkelen gaandeweg steeds meer wordt geborgd 

in de eigen werkwijze.  

 

De verdeling van de decentralisatie-uitkering Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren is 

opgenomen in bijlage 3.2-15 van deze circulaire. 

 

16. Experiment centrale stemopneming 

Gemeenten die hebben deelgenomen aan het experiment centrale stemopneming bij de 

gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen in maart 2019 en/of bij de 

verkiezing van het Europees Parlement in mei 2019 ontvangen voor de hogere kosten per 

verkiezing een bijdrage. De kosten kunnen samenhangen met het vervoer en de opslag van de 

stembescheiden, met de ruimte waar de centrale stemopneming wordt gehouden en met de 

vergoeding aan de leden van het gemeentelijk stembureau en de tellers.  

 

Het gaat om 76 gemeenten bij de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen (€ 527.500) en 

72 gemeenten bij de Europees Parlementsverkiezing (€ 477.500). De verdeling voor deze 

decentralisatie-uitkering is opgenomen in bijlage 3.2-16. 
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17. Bibliotheekmiddelen 

Met de motie Asscher28 heeft de Tweede Kamer de Minister van OCW gevraagd om een plan voor 

het behoud van de bibliotheek in kleine kernen. Voor de uitvoering van deze motie heeft OCW voor 

de jaren 2019-2021 een jaarlijks bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld. De middelen zijn 

beschikbaar voor gemeenten zonder openbare bibliotheek en voor gemeenten waar niet meer van 

een volwaardige bibliotheekvoorziening in de termen van de Wet stelsel openbare 

bibliotheekvoorzieningen (Wsob) kan worden gesproken. Gemeenten met concrete plannen om een 

bibliotheeklocatie te realiseren of op Wsob-niveau te brengen, worden in de jaren 2019, 2020 en 

2021 financieel ondersteund. Het gaat om bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen. De 

bereikbaarheid van de openbare bibliotheken in de regio wordt hierdoor verbeterd. De effecten van 

deze ondersteuning zullen worden gevolgd als onderdeel van de jaarlijkse bibliotheekmonitor van 

de Koninklijke Bibliotheek. 

 

De verdeling van de decentralisatie-uitkering Bibliotheekmiddelen is opgenomen in bijlage 3.2-17 

van deze circulaire. 

 

18. LHBTI-emancipatiebeleid 

Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstelling de veiligheid, weerbaarheid en 

sociale acceptatie van LHBTI (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, 

Transgenderpersonen en Intersekse personen) verder te bevorderen.  

Van de Regenboogsteden hebben zich in totaal 37 aangemeld voor een verlenging van de 

samenwerking op LHBTI-beleid voor de periode 2019 tot en met 2022. De vier grote steden 

(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) ontvangen elk € 50.000. De 33 overige gemeenten 

ontvangen maximaal € 20.000. 

 

De verdeling over de 37 gemeenten is opgenomen in bijlage 3.2-18 van deze circulaire. 

 

19. Woondeal Eindhoven 

Op 7 maart 2019 heeft de Minister van BZK een woondeal gesloten met de gemeente Eindhoven. 

Hierin is afgesproken dat het Rijk en de regio zich sterk maken voor duurzame verstedelijking in 

het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Hiertoe start het SGE een Woningbehoefteonderzoek en 

Experimenten voor vernieuwende woonconcepten. Daarnaast werkt Eindhoven aan een pilot 

aanpak malafide verhuurders en een pilot aanpak ondermijning. De gemeente Eindhoven ontvangt 

hiervoor een bijdrage van € 0,85 miljoen. 

 

20. City Deal Eenvoudig Maatwerk 

Als coördinerende gemeente ontvangt de gemeente Zaanstad € 124.000 voor de City Deal 

Eenvoudig Maatwerk. Binnen deze City Deal werken acht gemeenten samen met departementen 

                                               
28 TK, 2017-2018, 34775, VIII 
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aan manieren waarop beter kan worden samengewerkt om mensen met meerdere, complexe 

problemen goed te helpen. Doel is stapeling van problematiek en vastlopen in bureaucratie te 

voorkomen.   

 

21. Zorgverlichter 

Rijk, gemeenten en zorgverzekeraar CZ willen gezamenlijk een digitale portal realiseren met een 

gebundeld ondersteuningsaanbod voor op termijn 4,5 miljoen mantelzorgers: de Zorgverlichter. De 

gemeente Breda en Tilburg ontvangen elk een bijdrage van € 50.000 voor de procesbegeleiding 

van de pilot. 

 

22. GROS jongerenevenementen 

In het kader van de uitvoering van de motie Van der Molen c.s. over grensoverschrijdende 

evenementen voor jongeren in de grensregio29 ontvangen de gemeenten Enschede en Baarle-

Nassau een bijdrage van respectievelijk € 22.500 en € 27.50030 voor de initiatieven die deze 

gemeenten organiseren ten behoeve van de bevordering van de grensoverschrijdende 

samenwerking. 

 

23. Vangnetregeling Hoorn 

In 2015 is door de toenmalige Minister van BZK bij wijze van experiment een financieel vangnet 

ingesteld om de kosten van beveiligingsmaatregelen voor politieke ambtsdragers in acute 

dreigingssituaties te kunnen dragen. De gemeente Hoorn heeft voor 2018 een aanvraag ingediend. 

Na beoordeling of voldaan is aan de uitgangspunten en criteria is besloten de gemeente Hoorn voor 

2018 een bedrag toe te kennen van € 26.000. 

 

24. Europees Burgerinitiatief Stop Extremism 

De gemeente Den Haag ontvangt een bijdrage van € 12.000 voor de verificatie die de gemeente 

heeft uitgevoerd van de steunbetuigingen die de Minister van BZK heeft ontvangen voor het 

Europees Burgerinitiatief 'Stop Extremism'. Den Haag is eindverantwoordelijk voor het vaststellen 

van het aantal steunbetuigingen en van het aantal steunbetuigingen dat in de steekproef als geldig 

is geverifieerd. 

 

25. Koplopergemeenten cliëntondersteuning 

Voor de decentralisatie-uitkering Koplopergemeenten cliëntondersteuning is bij de meicirculaire 

2019 (paragraaf 3.2-9) € 8 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het daadwerkelijk 

                                               
29 TK 2017-2018, 32851 nr. 41 
30 In de begroting van het gemeentefonds is tot nu toe 30.000 euro toegevoegd voor deze decentralisatie-

uitkering. Naar verwachting wordt bij Najaarsnota de resterende 20.000 toegevoegd, onder voorbehoud van 

besluitvorming hierover. 
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toegekende bedrag aan gemeenten betreft € 7.946.000. Om die reden wordt het resterende (nog 

niet verdeelde) budget van € 54.000 teruggeboekt naar de begroting van het Ministerie van VWS. 

 

26. Voogdij/18+ 

In de toedeling van de loon- en prijsbijstelling (LPO) 2019 in de meicirculaire 2019 is een 

onjuistheid geslopen. Dit wordt nu gecorrigeerd. 

 

De LPO 2019 heeft een structurele doorwerking naar 2020 en verder. Voor Voogdij/18+ is echter 

alleen een correctie voor 2019 aan de orde. Het budget Voogdij/18+ kent een systematiek waarbij 

op basis van historisch zorggebruik (T-2) per gemeente gemiddelde dagprijzen (p) worden 

vermenigvuldigd met het aantal zorgdagen (q). In de meicirculaire 2019 is in de gemiddelde 

dagprijzen reeds op juiste wijze rekening gehouden met prijsontwikkelingen (zie verder ook 

paragraaf 2.2-8 en 3.2-5). 

 

De wijziging van het woonplaatsbeginsel zal financiële effecten hebben. Het budget voor voogdij en 

18+ kan na wijziging van het woonplaatsbeginsel naar verwachting objectief verdeeld worden, en 

hoeft niet meer op basis van historisch zorggebruik verdeeld te worden. Dit loopt mee in de 

evaluatie van de verdeelmodellen welke momenteel plaatsvindt en in 2021 tot aangepaste 

verdeelmodellen zal leiden.  

Daarnaast kan de wijziging van het woonplaatsbeginsel tot tijdelijke of eenmalige 

onvolkomenheden leiden (bijvoorbeeld de clustering van kinderen voor wie het nieuwe 

woonplaatsbeginsel niet tot een uitkomst leidt). In oktober of november komt meer informatie over 

de (financiële gevolgen) van de wijziging van het woonplaatsbeginsel beschikbaar. Deze informatie 

zal in ieder geval beschikbaar komen op de themapagina van de VNG over het woonplaatsbeginsel: 

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/woonplaatsbeginsel-jeugdhulp. 

 

Een uitsplitsing van de mutatie en de bedragen per gemeente voor de integratie-uitkering 

Voogdij/18+ voor het jaar 2019 en verder zijn opgenomen in de gemeentefondsrubriek op 

internet.31  

 

27. Voorschoolse voorziening peuters  

In eerdere circulaires32 bent u geïnformeerd dat de VNG en het Ministerie van SZW zijn 

overeengekomen33 om de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters niet verder op 

te laten lopen dan € 30 miljoen. Dat bedrag is ruim voldoende om het aantal peuters dat geen 

recht heeft op kinderopvangtoeslag een voorschoolse voorziening aan te bieden. In de 

septembercirculaire 2018 is vanuit de vrijgekomen middelen vanaf 2019 structureel € 10 miljoen 

beschikbaar gemaakt voor toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang. De VNG en 

                                               
31 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds/circulaires-
gemeentefonds 
32 In paragraaf 2.2.9 en 4.2.5 van de septembercirculaire 2018 en paragraaf 3.3.9 van de meicirculaire 2019 
33 Zie ook de brief aan de Tweede kamer: TK 2018-2019, 31 322, nr. 377 
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het Ministerie van SZW hebben afgesproken dat bovenop deze jaarlijkse € 10 miljoen vanaf 2020 

structureel € 3 miljoen extra beschikbaar komt (zie voor meer informatie paragraaf 2.2-12). 

 

Naast de bijdragen die worden ingezet voor toezicht en handhaving kinderopvang en 

gastouderopvang, is vanuit de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters € 7 

miljoen in 2020 en structureel € 17 miljoen vanaf 2021 beschikbaar voor het versterken van de 

arbeidsmarktregio’s (zie voor meer informatie paragraaf 3.2-28). 

 

28. Versterking arbeidsmarktregio’s 

Vanuit de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters (zie paragraaf 3.2-27) is vanaf 

2021 jaarlijks € 17 miljoen beschikbaar gemaakt voor het versterken van de arbeidsmarktregio’s. 

Deze middelen worden deels ingezet voor landelijke ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s en 

worden deels via de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s uitgekeerd. Daarnaast komt 

vanuit de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters in 2020 eenmalig een extra 

impuls beschikbaar van € 7 miljoen. Met deze additionele middelen worden gemeenten eenmalig 

ondersteund bij het implementeren van enkele nieuwe maatregelen uit het Breed Offensief om 

meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen (in het najaar van 2018 door 

Staatssecretaris Van Ark aangekondigd). 

 

In deze circulaire is nog geen informatie opgenomen over de precieze verdeling. De VNG en het 

Ministerie van SZW zijn in gesprek over de verdeling van deze middelen met het oog op verwerking 

in 2020. Meer informatie volgt in de meicirculaire 2020. 

 

3.3. Overige mededelingen decentralisatie- en integratie-uitkeringen 

 

3.3.1 Maatschappelijke opvang  

De verdeling voor 2019 is ten opzichte van de meicirculaire 2019 gewijzigd door het gebruik van 

actuelere maatstafaantallen. De uitkering voor 2020 en verder is gelijkgesteld aan de uitkering 

voor 2019. 

 

Een overzicht van de bedragen per gemeente voor 2019 en verder treft u aan in bijlage 3.3.1.  

 

3.3.2 Wmo  

De verdeling voor de integratie-uitkering Wmo (hulp bij het huishouden) voor 2018 is ten opzichte 

van de septembercirculaire 2018 gewijzigd door het gebruik van actuelere maatstafaantallen 

(woonruimten en uitkeringsontvangers minus bijstandontvangers). De uitkering over 2018 is 

definitief geworden. De trimfactor voor uitkeringsjaar 2018 stellen wij vast op 1,00003. Vanaf 2019 

maakt de integratie-uitkering Wmo onderdeel uit van de algemene uitkering. 
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De verdeling van de integratie-uitkering Wmo is opgenomen in bijlage 3.3.2. 

 

3.3.3 Verhoogde asielinstroom  

In paragraaf 3.3.3 van de meicirculaire 2019 heeft een correctie plaatsgevonden voor tien 

gemeenten voor de decentralisatie-uitkeringen Asielinstroom-partieel effect en Asielinstroom-

participatie en integratie 2017. Voor de gemeente Zevenaar kwamen beide decentralisatie-

uitkeringen daarmee op een negatief bedrag uit. Omdat dit volgens de Financiële-verhoudingswet 

niet mogelijk is, worden beide decentralisatie-uitkeringen in deze circulaire op € 0 gesteld. Voor de 

gemeente Zevenaar betekent dit een correctie in uitkeringsjaar 2017 van € 19.942 voor de 

decentralisatie-uitkering Asielinstroom-partieel effect en € 11.070 voor de decentralisatie-uitkering 

Asielinstroom-participatie en integratie. 

 

3.3.4 Huisvesting onderwijs asielinstroom 

In paragraaf 4.2-2 van de decembercirculaire 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de 

mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de huisvesting van voortgezet 

onderwijs aan leerplichtige asielzoekers die verblijven in (nood)opvanglocaties. Het Ministerie van 

OCW heeft hiervoor in 2016 en 2017 € 8 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het beroep 

op de regeling bleef achter op de verwachting. In overleg met het Ministerie van OCW is de periode 

van aanspraak op de regeling verlengd tot medio 2019 (was medio 2017). Op basis van door 

gemeenten ingediende, en door het COA beoordeelde, aanvragen wordt in deze circulaire een 

bedrag van € 2,052 miljoen uitgekeerd aan zeven gemeenten. Het bedrag komt ten laste van het 

uitkeringsjaar 2017. 

 

De verdeling over de zeven gemeenten is opgenomen in bijlage 3.3.4 van deze circulaire. 

 

3.3.5 Kerkenvisie 

In paragraaf 3.2-13 van de meicirculaire 2019 is € 9 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd 

voor de ontwikkeling van integrale kerkenvisies op gemeentelijk niveau. De verdeling van de 

beschikbare middelen per gemeente is als volgt. Gemeenten met een kerkenaantal van 1 tot en 

met 19 kerken kunnen € 25.000 aanvragen, gemeenten met 20 tot en met 39 kerken € 50.000 en 

gemeenten met 40 of meer kerken € 75.000.  

In deze circulaire is de tweede tranche opgenomen. De ontvangende gemeenten met bijbehorende 

bedragen zijn opgenomen in bijlage 3.3.5 van deze circulaire. 

 

3.3.6 Nieuw verdeelmodel en doordecentralisatie beschermd wonen 

Een belangrijk traject in het realiseren van het advies van de commissie Toekomst beschermd 

wonen is de ontwikkeling van een nieuw objectief verdeelmodel. De voorlopige uitkomsten van het 

nieuwe verdeelmodel zijn dit voorjaar openbaar gemaakt. Dit ontwikkelde verdeelmodel heeft 

betrekking op beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding (nieuwe taken Wmo 
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2015). Mede naar aanleiding daarvan heeft de VNG een expertiseteam ‘Doordecentralisatie 

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen’ ingesteld. Dit team heeft de opdracht gekregen te 

adviseren met welk zorgvuldig proces en met welke randvoorwaarden invulling gegeven kan 

worden aan (1) de doordecentralisatie van middelen van centrumgemeenten naar alle gemeenten 

en (2) het nieuwe verdeelmodel, zodat continuïteit in de hulp en ondersteuning in alle gemeenten 

kan worden gewaarborgd. Het advies van het expertiseteam is besproken in het bestuurlijk overleg 

tussen Rijk en gemeenten op 2 juli 2019.  

 

Rijk en gemeenten zijn overeengekomen in tien jaar tijd tot een objectief verdeelmodel en algehele 

doordecentralisatie van beschermd wonen te komen. Dat betekent dat gemeenten in die periode 

geleidelijk overstappen van de huidige historische verdeling over centrumgemeenten naar een 

volledig objectieve verdeling over alle gemeenten. Het ingroeipad begint in 2021, waarbij de 

middelen in 2021 100% historisch worden verdeeld. In 2022 wordt een deel van de middelen voor 

het eerst objectief verdeeld. De centrumgemeenten blijven verantwoordelijk voor bestaande 

cliënten. De nieuwe cliënten vallen vanaf 2022 onder de verantwoordelijkheid van alle gemeenten.  

 

Over de eventuele doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang zal op basis van een 

evaluatie in 2026 een beslissing worden genomen. Meer informatie over de uitkomsten van het 

bestuurlijk overleg van 2 juli 2019 en over de andere bouwstenen uit het advies van het 

expertiseteam is te vinden in de VNG-ledenbrief inclusief bijlagen van 17 juli.  

De uitwerking van het bovengenoemde ingroeipad en de ontwikkeling van het objectieve 

verdeelmodel is onderdeel van de lopende herijking van verdeelmodellen voor het sociaal domein 

in het gemeentefonds (zie paragraaf 4.4).  

 

3.4. Rechtsmiddelen 

De fondsbeheerders willen gemeenten meer duidelijkheid verschaffen over hun mogelijkheden voor 

bezwaar en beroep met betrekking tot de besluitvorming over decentralisatie- en integratie-

uitkeringen in het gemeentefonds. Dit mede naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2017 waarin de besluitvorming ten aanzien van de 

decentralisatie-uitkering Huishoudelijke Hulp toelage in het gemeentefonds aan de orde was.34  

 

De mededelingen aan gemeenten over de decentralisatie- en integratie-uitkeringen zoals 

opgenomen in deze circulaire zijn besluiten in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht. 

Tegen opgenomen decentralisatie- en integratie-uitkeringen kan de belanghebbende gemeente 

binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt met deze circulaire een bezwaarschrift 

indienen. Gemeenten die het indienen van een bezwaarschrift overwegen moeten er rekening mee 

houden dat de toekenning van decentralisatie-en integratie-uitkeringen regelmatig in tranches 

plaatsvindt, waardoor de verdeling bij een volgende circulaire wordt geactualiseerd. 

 

Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste naam en adres, de 

                                               
34 https://www.raadvanstate.nl/@7543/201700548-1-a2/  
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dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 

waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. <behandelaar bezwaren>, Turfmarkt 147, 

Postbus 20011, 2500 EA te Den Haag. 
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4 Overige mededelingen 

4.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat diverse mededelingen over de gemeentefinanciën. Paragraaf 4.2 bevat 

mededelingen over het gemeentefonds die geen betrekking hebben op één van de specifieke 

onderdelen uit de hoofdstukken 2 of 3. Vervolgd wordt met mededelingen op het terrein van de 

gemeentefinanciën. 

 

4.2. Gemeentefondstotalen, bevoorschotting en nominale ontwikkelingen 

 

Gemeentefondstotalen 

Tabel 4.2.1 bevat een overzicht van de gemeentefondstotalen 2019-2024. In de tabel zijn de 

bedragen uit de hoofdstukken 2 en 3 bij elkaar gebracht. 

 

 

Bevoorschotting 

De bedragen 2019 uit de tabel zullen worden verwerkt in de bevoorschotting vanaf 1 oktober 2019. 

Tot dat tijdstip is de bevoorschotting gebaseerd op de meicirculaire 2019. Op de eerste dinsdag in 

oktober zullen ook eventuele verrekeningen plaatsvinden als er voor 2019 te veel of juist te weinig 

voorschot is verstrekt. Verrekeningen over het uitkeringsjaar 2018 worden ook in oktober 

uitgevoerd. 

 

De voorschotbetalingen op de algemene uitkering over 2020 zullen in beginsel gebaseerd worden 

op de uitkeringsfactor en de bedragen per eenheid die in deze circulaire zijn vermeld. Daarnaast 

worden de meeste basisgegevens overgenomen van het jaar 2019. 

 

Nominale ontwikkelingen 

De algemene uitkering is uitgedrukt in lopende prijzen. De decentralisatie-uitkeringen betreffen 

doorgaans nominale bedragen. De integratie-uitkeringen zijn uitgedrukt in constante prijzen.  

 

Aangezien de reële groei van het gemeentefonds lager ligt dan de nominale groei is het van belang 

dat gemeenten rekening houden met de loon- en prijsontwikkelingen. Om gemeenten die niet 

beschikken over eigen loon- en prijsindexen te faciliteren bij het omgaan met nominale 

ontwikkelingen is tabel 4.2.2 opgenomen. De tabel bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die 

het CPB onderscheidt voor de overheidssector. De cijfers zijn ontleend aan de meest recente 

publicaties van het CPB. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de regelmatig bijgestelde 

prognoses op de website van het CPB (CPB), met name de rubriek Macro Economische Verkenning 
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(MEV2020). 

 

 

* toelichting/ verduidelijking bij de kerngegevens is te vinden op:  https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevenstabel 

** 2020 is op basis van de MEV 2020 2021-2023 is op basis van de CEP 2019. 

*** cijfers 2023 zijn doorgetrokken naar 2024 

 

4.3. Individuele referentiewaarden EMU-saldo gemeenten 2020 

Na beantwoording van de vragen van de Tweede Kamer35 is overeenkomstig de uitkomst van het 

bestuurlijk overleg van 23 mei 2018 de regeling vaststelling gelijkwaardige inspanning decentrale 

overheden inzake het EMU-saldo voor de jaren 2019 tot en met 2022 per 1 januari 2019 in werking 

getreden36. Om provincies en gemeenten tijdig een beeld te geven wat dit voor hen betekent, 

publiceert het Ministerie van BZK in lijn met de Wet Hof individuele EMU-referentiewaarden. De 

referentiewaarden voor gemeenten zijn in bijlage 4.3 opgenomen37 en tot stand gekomen door het 

totaalbedrag uit de tabel hieronder op basis van de begrotingstotalen over de gemeenten te 

verdelen. 

Tabel 4.3: macronorm per bestuurslaag 

  Gemeenten Provincies Waterschappen Totaal 

Verdeling macronorm 2020 (in % BBP) 0,27  0,08  0,05 0,40 

Verdeling macronorm 2020 (* € 1000) 2.248.636 666.262 416.414 3.331.312 

Geraamd BBP 2020 = 832.828.000 

 

Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat 

een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. De Wet Hof bepaalt dat de 

individuele referentiewaarde voor het EMU-saldo van de individuele overheden naast het eigen 

aandeel ook het aandeel in openbare lichamen betreft. Met het aandeel in openbare lichamen 

wordt bedoeld het deel van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regelingen waar een 

individuele decentrale overheid aan deelneemt dat aan de betreffende individuele overheid wordt 

toegerekend. Een deel van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regelingen maakt dus 

onderdeel uit van het EMU-saldo van de deelnemende decentrale overheden. 

 

                                               
35 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/20/kamerbrief-beantwoording-
schriftelijke-inbreng-concept-regeling-emu-tekortnorm-decentrale-overheden-2019-2022 
36 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-7004.html 
37 Deze berekening is een momentopname o.b.v. een voorlopige voorspelling van het BBP 2020 uit de Macro 
Economische Verkenning (MEV) en op basis van de begrotingstotalen 2019 zoals in februari aangeleverd door 
het CBS op basis van de primitieve begrotingen van gemeenten en provincies. 
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4.4. Herijking verdeling gemeentefonds 

 
Inleiding 

In paragraaf 4.3 van de meicirculaire 2019 bent u geïnformeerd over de start van het onderzoek 

naar de verdeling van het gemeentefonds. Het herijkingsonderzoek is gericht op het ontwikkelen 

van voorstellen voor een nieuwe verdeling met ingang van 2021. Zoals bekend bestaat het 

herijkingsonderzoek uit twee delen: 1) het ‘klassieke’ gemeentefonds (de delen die niet 

samenhangen met het sociaal domein) en 2) verdeelmodellen sociaal domein. 

 

De afgelopen periode stond in het teken van het verzamelen van de onderzoeksgegevens bij ruim 

negentig steekproefgemeenten. De fondsbeheerders hebben veel waardering voor hun 

medewerking. Hiermee is sprake van een representatieve steekproef en ontstaat een solide basis 

waarop de nieuwe verdeling kan worden gebaseerd. De volgende fase bestaat uit het analyseren 

van de benodigde gegevens en stapsgewijs ontwikkelen van de nieuwe verdeling.  

 

Bestuurlijk overleg 10 september 2019 

Op 10 september jl. hebben Rijk en VNG bestuurlijk overleg gevoerd met als doel een aantal 

uitgangspunten vast te stellen en procesafspraken te maken op basis waarvan de analyse verder 

kan worden vormgegeven. Het vaststellen van deze uitgangspunten is noodzakelijk vanwege de 

voortgang van het onderzoek, maar ook om te voorkomen dat de verdeling straks louter 

beoordeeld wordt op basis van de herverdeeleffecten. Overeenstemming over de te volgen 

uitgangspunten beoogt het draagvlak te bevorderen. De belangrijkste gemaakte afspraken hebben 

betrekking op 1) de wijze waarop Rijk en VNG de nieuwe verdeling in het voorjaar van 2020 zullen 

beoordelen, 2) de te hanteren clusterindeling voor het gemeentefonds en 3) de wijze waarop in de 

verdeling rekening wordt gehouden met de eigen inkomsten van gemeenten. Hieronder volgt per 

punt een korte weergave van de inhoud van de afspraken. 

 

1. Beoordeling nieuwe verdeling 

Na afronding van het onderzoek zullen betrokken partijen zich een oordeel vormen of de 

voorstellen voor een nieuwe verdeling van het gemeentefonds een verbetering zijn. In het 

bestuurlijk overleg hebben Rijk en VNG afgesproken op welke elementen zij daarbij letten. Zo 

wordt vastgehouden aan de huidige uitgangspunten van de Financiële-verhoudingswet dat de 

verdeling dient aan te sluiten bij de kosten van gemeenten, maar ook globaal moet zijn. Verder 

dient de verdeling eenvoudig en uitlegbaar te zijn. De beoordelingskaders zijn te vinden op de 

website van de rijksoverheid38.  

 

2. Clusterindeling 

Om een goede (kostengeoriënteerde, objectieve) verdeling te kunnen maken zijn de taken van 

gemeenten in het gemeentefonds ingedeeld naar samenhangende clusters van taken. De 

clusterindeling speelt een belangrijke rol in het opstellen en onderhouden van de verdeling van het 

                                               
38 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/herziening-financiele-
verhouding  
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gemeentefonds. Het gebruik van clusters doet daarbij niet af aan de vrije besteedbaarheid en eigen 

afweging in de besteding van het geld door gemeenten. Elk cluster heeft zijn eigen verdeelformule.  

 

Vooral vanwege de ontwikkelingen in het sociaal domein is een nieuwe clusterindeling nodig. 

Tijdens het bestuurlijk overleg heeft VNG ingestemd met onderstaand voorstel van de 

fondsbeheerders. Dit voorstel komt het meest tegemoet aan de wens om de verdeling te 

vereenvoudigen en tegelijkertijd toch in staat zijn om de ontwikkelingen in de uitgaven van 

gemeenten te kunnen blijven relateren aan de verdeling van het gemeentefonds.   

 

Binnen het sociaal domein blijven de middelen voor beschermd wonen voorlopig afzonderlijk 

verdeeld. Dit vloeit voort uit het bestuurlijk overleg van 2 juli 2019 waarin Rijk en VNG hebben 

besloten in tien jaar tijd tot een objectief verdeelmodel en algehele doordecentralisatie van 

beschermd wonen te komen (zie voor meer informatie paragraaf 3.3.6 van deze circulaire). 

 

3. De inkomsten van gemeenten 

Een belangrijk onderdeel van het gemeentefonds is – naast het wegen van verschillen in uitgaven - 

de wijze waarop en de mate waarin de inkomsten van gemeenten worden meegewogen in de 

verdeling. Deze inkomsten zijn sinds de introductie van het huidige verdeelstelsel in 1997 niet 

meer herijkt. In de adviezen van de toenmalige Raad voor financiële verhoudingen en de VNG naar 

aanleiding van het groot onderhoud is hiervoor aandacht gevraagd. Uit eerder onderzoek blijkt dat 

de ontwikkelingen bij de onroerendezaakbelasting (OZB) en bij de overige eigen inkomsten (OEM) 

niet meer aansluiten bij de oorspronkelijke aannames in de huidige verdeling. 

 

Het gevolg hiervan is dat sommige gemeenten meer financiële ruimte hebben dan anderen. In het 

overleg van 10 september is afgesproken dat de fondsbeheerders een aantal varianten voor 

inkomstenverevening zullen uitwerken. Onder meer wordt gekeken naar het verschil in regionale 

ontwikkeling van de waarde van vastgoed. Het onderwerp komt terug in het bestuurlijk overleg van 

november 2019. 

 

Verdere proces en meer informatie 

De afronding van de onderzoeken is gepland in januari 2020. De fondsbeheerders komen kort 

daarna met een voorstel voor aanpassing van de verdeling en zullen hierover zoals gebruikelijk 

advies vragen aan de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Na advies van VNG en 

ROB volgt het bestuurlijke besluitvormingstraject. Dit houdt in dat in een bestuurlijk overleg tussen 

Klassieke deel Deel sociaal domein  Inkomsten 

Bestuur en ondersteuning Sociale basisvoorzieningen Inkomsten (OZB en OEM) 

Veiligheid Individuele voorzieningen Jeugd  

Infrastructuur, ruimte en milieu Individuele voorzieningen Wmo  

Onderwijs Participatie  

Sport, cultuur en recreatie   
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Rijk en VNG een beslissing zal worden genomen over de nieuwe verdeling. Ook tussentijds zijn 

bestuurlijke overleggen tussen Rijk en VNG voorzien, namelijk in november 2019 en januari 2020. 

In het voorjaar van 2020 zal de Tweede Kamer vervolgens per brief over de voorstellen voor de 

nieuwe verdeling worden geïnformeerd. Gemeenten worden uiterlijk in de meicirculaire 2020 over 

de uitkomsten geïnformeerd. 

 

Meer informatie over de inhoud, de afbakening, het proces van de onderzoeken en over de 

samenstelling van stuurgroep en begeleidingscommissie(s) is te vinden op de website van de 

rijksoverheid39. Daar zijn ook de verkorte versie van de plannen van aanpak en enkele 

tussenproducten gepubliceerd. U kunt zich daarnaast abonneren op de nieuwsbrieven die de 

onderzoeksbureaus periodiek uitbrengen. Voor het ‘klassieke’ gemeentefonds kunt u mailen naar 

onderzoeksbureau Cebeon (gf@cebeon.nl). Bij de verdeelmodellen sociaal domein is 

onderzoeksbureau AEF opdrachtnemer en kunt u mailen naar gemeentefonds@aef.nl.  

 

4.5. Gezamenlijke verkenning 

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) van 2 april 2019 heeft de Minister 

van BZK met de medeoverheden afgesproken een gezamenlijke verkenning te doen naar de 

voorwaarden om op te kunnen trekken als één overheid. Tijdens het BOFv van 10 september jl. is 

afgesproken dat deze verkenning een van de stappen is in de voorbereiding op een nieuw kabinet. 

Het is van belang tijdig de achterban te betrekken en een goede vorm te vinden om tempo te 

maken. De taakopdracht die tijdens het BOFv ter besluitvorming voor lag is een prima vertrekpunt. 

 

 

4.6. Verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van BZK 

Op 6 september jl. heeft de Minister van BZK, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, een 

brief aan de Tweede Kamer gestuurd40 over het proces rond de beoordeling van de decentralisatie-

uitkeringen. De Algemene Rekenkamer heeft in het Verantwoordingsonderzoek 2018 opgemerkt 

dat het Rijk in bepaalde gevallen bestuurlijke voorwaarden stelt bij de toekenning van een 

decentralisatie-uitkering, die de beleids- en bestedingsvrijheid van decentrale overheden beperken 

(zie ook paragraaf 4.6 van de meicirculaire 2019). In de genoemde Kamerbrief zijn twee sporen en 

oplossingsrichtingen geschetst. Het eerste spoor is herziening van de Financiële-verhoudingswet. 

Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om te komen tot een uitkeringsvorm in de 

Financiële-verhoudingswet, waar voorwaarden over doelen en de wijze van doelbereik aan mogen 

worden verbonden, terwijl er geen verticale verantwoording hoeft plaats te vinden. Het streven is 

hierbij gericht op een aanpassing van de Financiële-verhoudingswet in 2021. Het tweede spoor is 

gericht op een beoordeling van nieuwe en bestaande uitkeringen via de fondsen, aan de hand van 

een toetsingskader. In het kader van de genoemde toetsing wordt bezien of een aanpassing 

mogelijk is, dan wel of een andere uitkeringsvorm (meer) passend is. 

                                               
39 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/herziening-financiele-
verhouding  
40 TK 2018-2019 3500-B, nr. 13 
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4.7. Herverdeling wegenbeheer 

Het groeipercentage voor de bijdragen van gemeenten aan het beheer van gemeentelijke wegen 

door waterschappen bedraagt voor de jaren 2019 en 2020 respectievelijk 2,6% en 2,3%. 

 
Sinds 1993 dient een aantal gemeenten op grond van de artikelen 22 en 24 van de Wet 

herverdeling wegenbeheer (WHW) een uitkering te verstrekken aan een waterschap voor het 

beheer van wegen. De hoogte van de uitkering is vastgelegd in het Besluit bijdrage vergoeding 

wegenzorg (Stb.1994, 427). Jaarlijks wordt zij bijgesteld op basis van gegevens van het Centraal 

Planbureau. 

 

Voor het jaar 2019 wordt het groeipercentage definitief vastgesteld op 2,2%.41 Dit is het saldo van 

de raming voor 2019 (naar huidig inzicht 2,6%) en de nacalculatie over 2018 (-0,5%). Voor het 

jaar 2020 wordt het groeipercentage voorlopig vastgesteld op 2,3%. Dit komt overeen met de 

huidige raming van de prijsstijging van de overheidsconsumptie in het jaar 2019. 

 

4.8.  Jaarlijkse weging decentralisatie-uitkeringen 

In artikel 13, lid 5, van de Financiële-verhoudingswet wordt bepaald dat jaarlijks, in overleg met de 

ministers die het aangaat, wordt bezien of een decentralisatie- en/of integratie-uitkering kan 

worden overgeheveld naar de algemene uitkering. 

 

In paragraaf 1.4 van de meicirculaire 2018 is toegelicht dat een aantal onderdelen van de 

integratie-uitkering Sociaal domein per 2019 nog niet konden worden overgeheveld. Concreet 

betreft dit de volgende integratie-uitkeringen: Beschermd wonen, Voogdij/18+ en Participatie. De 

verwachting is dat de integratie-uitkering Voogdij/18+ en de onderdelen voorheen Wajong en het 

onderdeel regulier werk van begeleid werken van de integratie-uitkering Participatie per 2021 

overgaan naar de algemene uitkering. Bij de integratie-uitkering Beschermd wonen wordt vanaf 

2022 geleidelijk sprake van een objectief verdeelmodel en zal worden bezien of overheveling naar 

de algemene uitkering van het objectieve deel vanaf dat moment mogelijk is. Over de eventuele 

doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang naar alle gemeenten zal op basis van een 

evaluatie in 2026 een beslissing genomen worden (zie paragraaf 3.3.6). Te zijner tijd zal worden 

bezien of overheveling van de bijbehorende decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang 

mogelijk is. 

Voor de onderdelen Wsw en voorheen Wsw/Beschut werk (onderdeel van begeleid werken) van de 

integratie-uitkering Participatie is weinig perspectief op overheveling naar de algemene uitkering. 

Deze onderdelen zullen op het moment dat de Participatie-onderdelen voorheen Wajong en 

voorheen Wsw-regulier werk overgaan naar de algemene uitkering, worden omgezet in een 

decentralisatie-uitkering. 

 

In het herijkingsonderzoek gemeentefonds bezien de fondsbeheerders ook de mogelijkheden om 

de integratie-uitkering Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten en de decentralisatie-

                                               
41 Niet afgerond: 2,15% 
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uitkering Jeugd in de algemene uitkering te verwerken.  

 

In tabel 3.2.2 is te zien dat de meeste andere decentralisatie-uitkeringen niet structureel zijn. 

Omzetting naar integratie-uitkering of algemene uitkering is voor die uitkeringen dan ook niet aan 

de orde. Voor de decentralisatie-uitkeringen Vrouwenopvang, Vergunningverlening, toezicht en 

handhaving, Beeldende kunst en vormgeving, Armoedebestrijding kinderen, Veiligheidshuizen, 

Groeiopgave Almere, Voorschoolse voorziening peuters, BRP: centralisering inschrijving 

vergunninghouders, Scholenprogramma Groningen en Jeugdhulp aan kinderen in een AZC geldt dat 

deze niet aan alle gemeenten worden uitgekeerd en/of nu nog niet kunnen worden verdeeld via de 

maatstaven van de algemene uitkering. Van de nog niet eerder in een begroting opgenomen 

decentralisatie-uitkeringen wordt bij ontwerpbegroting 2021 bezien of ze kunnen worden omgezet 

naar integratie-uitkering of algemene uitkering. 
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Bijlagen 
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Bijlage 2.1.1 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren 2019 en 2020  
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Bijlage 2.1.1 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren 2019 en 2020 (vervolg) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(voortzetting op de volgende bladzijde)
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Bijlage 2.1.1 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren 2019 en 2020 (vervolg) 
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Bijlage 2.1.1 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren 2019 en 2020 (vervolg) 
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Bijlage 2.1.1 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren 2019 en 2020 (vervolg) 
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Bijlage 2.1.1 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren 2019 en 2020 (vervolg) 

 

 

 (voortzetting op de volgende bladzijde)



                                                              Septembercirculaire gemeentefonds 2019                    53 
  

Bijlage 2.1.1 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren 2019 en 2020 (vervolg) 

 

 

 
 

  
  

(voortzetting op de volgende bladzijde)
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Bijlage 2.1.1 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren 2019 en 2020 (vervolg) 
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Bijlage 2.1.1 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren 2019 en 2020 (vervolg) 
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Bijlage 2.1.1 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren 2019 en 2020 (vervolg) 
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Bijlage 2.1.2 Bedragen per eenheid 2019, gegroepeerd naar cluster  
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Bijlage 2.1.2. Bedragen per eenheid 2019, gegroepeerd naar cluster (vervolg) 
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Bijlage 2.1.2. Bedragen per eenheid 2019, gegroepeerd naar cluster (vervolg) 
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Bijlage 2.1.2. Bedragen per eenheid 2019, gegroepeerd naar cluster (vervolg) 
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Bijlage 2.1.3. Bedragen per eenheid 2020, gegroepeerd naar cluster 
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Bijlage 2.1.3. Bedragen per eenheid 2020, gegroepeerd naar cluster (vervolg) 
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Bijlage 2.1.3. Bedragen per eenheid 2020, gegroepeerd naar cluster (vervolg) 
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Bijlage 2.1.3. Bedragen per eenheid 2020, gegroepeerd naar cluster (vervolg) 
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Bijlage 2.2.1 Opbouw algemene uitkeringen 2019-2024 
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Bijlage 2.6.1 Aantallen per gemeente ophoging maatstaf woonruimten  
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Bijlage 2.6.1 Aantallen per gemeente ophoging maatstaf woonruimten (vervolg) 
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Bijlage 2.6.1 Aantallen per gemeente ophoging maatstaf woonruimten (vervolg) 
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Bijlage 2.6.1 Aantallen per gemeente ophoging maatstaf woonruimten (vervolg) 
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Bijlage 2.6.1 Aantallen per gemeente ophoging maatstaf woonruimten (vervolg) 
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Bijlage 2.6.1 Aantallen per gemeente ophoging maatstaf woonruimten (vervolg) 
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Bijlage 2.6.1 Aantallen per gemeente ophoging maatstaf woonruimten (vervolg) 
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Bijlage 2.6.1 Aantallen per gemeente ophoging maatstaf woonruimten (vervolg) 
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Bijlage 2.6.1 Aantallen per gemeente ophoging maatstaf woonruimten (vervolg) 
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Bijlage 2.6.1 Aantallen per gemeente ophoging maatstaf woonruimten (vervolg) 
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Bijlage 2.6.2 Volumina maatstaven 2019-2024 

 
Tabel 1 bevat de volumina van de voornaamste maatstaven van het gemeentefonds. Deze vormen 

de grondslag voor de ramingen van de uitkeringsbasis en de uitkeringsfactoren van de jaren 2019 

tot en met 2024. 

 

 

 
Doorgaans zijn voluminamutaties van jaar tot jaar gebaseerd op de groei van de aantallen 

inwoners en woonruimten. Tabel 2 geeft een overzicht van de geraamde procentuele groei van deze 

maatstaven in de jaren 2019 tot en met 2023. 
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Bijlage 3.2-3 Decentralisatie-uitkering Aardgasvrije wijken 
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Bijlage 3.2-4 Decentralisatie-uitkering Regionale Energie Strategieën 
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Bijlage 3.2-6 Decentralisatie-uitkering Perspectief op werk 
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Bijlage 3.2-7 Decentralisatie-uitkering Aanpak laaggeletterdheid 
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Bijlage 3.2-7 Decentralisatie-uitkering Aanpak laaggeletterdheid (vervolg) 
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Bijlage 3.2-7 Decentralisatie-uitkering Aanpak laaggeletterdheid (vervolg) 
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Bijlage 3.2-7 Decentralisatie-uitkering Aanpak laaggeletterdheid (vervolg) 
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Bijlage 3.2-7 Decentralisatie-uitkering Aanpak laaggeletterdheid (vervolg) 

 

 

  



                                                              Septembercirculaire gemeentefonds 2019                    86 
  

Bijlage 3.2-7 Decentralisatie-uitkering Aanpak laaggeletterdheid (vervolg) 
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Bijlage 3.2-7 Decentralisatie-uitkering Aanpak laaggeletterdheid (vervolg) 
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Bijlage 3.2-7 Decentralisatie-uitkering Aanpak laaggeletterdheid (vervolg) 
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Bijlage 3.2-7 Decentralisatie-uitkering Aanpak laaggeletterdheid (vervolg) 
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Bijlage 3.2-7 Decentralisatie-uitkering Aanpak laaggeletterdheid (vervolg) 
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Bijlage 3.2-9 Decentralisatie-uitkering Pilots Veranderopgave inburgering 
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Bijlage 3.2-11 Decentralisatie-uitkering Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie 
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Bijlage 3.2-13 Decentralisatie-uitkering Proeftuinen cultuurprofielen 
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Bijlage 3.2-15 Decentralisatie-uitkering Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren 
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Bijlage 3.2-16 Decentralisatie-uitkering Experiment centrale stemopneming 
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Bijlage 3.2-16 Decentralisatie-uitkering Experiment centrale stemopneming (vervolg) 
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Bijlage 3.2-16 Decentralisatie-uitkering Experiment centrale stemopneming (vervolg) 
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Bijlage 3.2-17 Decentralisatie-uitkering Bibliotheekmiddelen 
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Bijlage 3.2-18 Decentralisatie-uitkering LHBTI-emancipatiebeleid 
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Bijlage 3.3.1 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang 
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Bijlage 3.3.2 Integratie-uitkering Wmo 
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Bijlage 3.3.2 Integratie-uitkering Wmo (vervolg) 
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Bijlage 3.3.2 Integratie-uitkering Wmo (vervolg) 
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Bijlage 3.3.2 Integratie-uitkering Wmo (vervolg) 
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Bijlage 3.3.2 Integratie-uitkering Wmo (vervolg) 
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Bijlage 3.3.2 Integratie-uitkering Wmo (vervolg) 
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Bijlage 3.3.4 Decentralisatie-uitkering Huisvesting onderwijs asielinstroom 
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Bijlage 4.3 Individuele referentiewaarden EMU-saldo gemeenten 2020 
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Bijlage 4.3 Individuele referentiewaarden EMU-saldo gemeenten 2020 (vervolg) 

 

  



                                                              Septembercirculaire gemeentefonds 2019                    110 
  

Bijlage 4.3 Individuele referentiewaarden EMU-saldo gemeenten 2020 (vervolg) 
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Bijlage 4.3 Individuele referentiewaarden EMU-saldo gemeenten 2020 (vervolg) 
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Bijlage 4.3 Individuele referentiewaarden EMU-saldo gemeenten 2020 (vervolg) 
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Bijlage 4.3 Individuele referentiewaarden EMU-saldo gemeenten 2020 (vervolg) 
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Bijlage 4.3 Individuele referentiewaarden EMU-saldo gemeenten 2020 (vervolg) 
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Bijlage 4.3 Individuele referentiewaarden EMU-saldo gemeenten 2020 (vervolg) 
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Bijlage 4.3 Individuele referentiewaarden EMU-saldo gemeenten 2020 (vervolg) 
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