
Gevolgen Gemeentefonds septembercirculaire 2020 voor het jaar 2020 en de meerjarenbegroting 2021.

Algemene uitkering/ Gemeentefonds 2020

Grootboek/budget Mutatiebedrag
Gevolgen begro-
tingssaldo 2020

1.  a. Bijstelling uitkeringsfactor 2019 -48.900 -48.900

b. Lokale ontwikkelingen (aantallen 
maatstaven)

78.637 78.637

c. Uitkeringsbasis 2020: incidenteel 
schrappen opschalingskorting 
(compensatie Corona)

193.000 193.000

d. Overige aanpassingen uitkeringsbasis 82.653 82.653

2. Ruimte onder plafond BTW-
compensatiefonds (BCF)

169.000 169.000

3. 2e compensatiepakket Corona: Omvang 2e corona-compensatiepakket:
a. Buurt- en dorpshuizen 43.902 0 913.319
b. Vrijwilligersorganisaties Jeugd 18.671 0 Dit is exclusief het schrappen van de opschalings-
c. Toezicht en handhaving 142.474 0 korting.
d. Lokale culturele voorzieningen 230.127 0
e. Extra kosten verkiezingen ivm Covid-19 77.069 0

f. Noodopvang kinderen van ouders met 
cruciaal beroep 58.884 0
g. Precariobelasting, 
markt+evenementenleges 52.472 52.472
h. Eigen bijdrage Wmo abonn.tarief 66.010 0

4. Taakmutaties:
a. handhaving energielabel C kantoren 1.274 0 a) 4a) O.b.v. Bouwbesluit moeten kantoren per 1-1-2023 energielabel 

b. waterschapsverkiezingen 8.122 0       C of beter  hebben. De gemeenten zijn het bevoegd gezag t.a.v. 

5. Decentralisatie-uitkeringen:       de handhaving.
a. GIDS: impuls Kansrijke Start 8.163 0 4b) O.b.v. het uitgevoerde onderzoek bij de waterschapsverkiezingen 2019 
b. Bonus beschut werken 85.686 0        hebben de VNG en de Unie van Waterschappen (UvW) overeenstemming
c. Dak- en thuisloosheid 17.628 0        bereikt over een vergoeding van € 11,2 miljoen voor de waterschaps-
d. Pilot Veranderopgave inburgering 28.000 0        verkiezingen 2023. Dit bedrag zal in vier jaarlijkse termijnen (2020-2023)

6. Sociaal domein:        van € 2,8 miljoen via de Rijksfactuur bij de waterschappen in rekening 
Participatie -Wsw (i.v.m. Corona) 223.710 0        worden gebracht en tegelijkertijd aan het gemeentefonds toegevoegd 
Totaal 2020 1.536.582 526.862        worden.

Per saldo voordeel sept.circulaire 2020 526.862

Toelichting 2e compensatiepakket Corona
3a. Buurt- en dorpshuizen

Compensatie van extra uitgaven voor buurt- en dorpshuizen; € 17 miljoen in 2020. Deze extra uitgaven bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur 
en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen.

3b. Vrijwilligersorganisaties Jeugd
Het kabinet stelt € 7,3 miljoen beschikbaar om lokale vrijwilligersorganisaties, zoals de scouting en speeltuinen, te compenseren voor schade als gevolg van
de coronamaatregelen. 

3c. Toezicht en handhaving
Het kabinet stelt € 50 miljoen voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra toezicht- en handhavingskosten als gevolg van de 
coronamaatregelen; onder andere de extra inzet van boa’s en de extra verkeersmaatregelen. 

3d. Lokale culturele voorzieningen
Eerder heeft het kabinet de gemeenten, voor de periode van medio maart tot en met 1 juni 2020, € 60 miljoen verstrekt voor de borging van de lokale en 
regionale culturele infrastructuur. Deze organisaties missen onder andere inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten zoals huisvesting
en beveiliging doorlopen. Het kabinet stelt aan gemeenten nogmaals € 60 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020.

3e. Extra kosten verkiezingen ivm Covid-19
Het kabinet stelt € 30 miljoen beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de herindelingsverkiezingen in november 2020 en de 
Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de
inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, 
voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. 

3f. f. Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep
Voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep of vitale sector, werd voor de periode medio maart tot 1 juli gratis noodopvang 
aangeboden. De (gratis) noodopvang gedurende werkdagen eindigde eerder per 8 juni. Gemeenten hebben deze noodopvang, in overleg met kinder-
opvangorganisaties en scholen, gecoördineerd. Voor deze periode heeft het kabinet € 23 miljoen in 2020 beschikbaar gesteld ter compensatie van de kosten 
van deze opvang. De kosten worden door gemeenten aan kinderopvangorganisaties en scholen vergoed.

3g. Precariobelasting, markt+evenementenleges
Door de coronamaatregelen waren er in de periode van 1 maart tot 1 juni geen terrassen opgesteld en zijn er geen markten en evenementen geweest. 
Gemeenten zijn daardoor geconfronteerd met een terugval van inkomsten uit terrasprecario en uit markt- en evenementenleges. Het kabinet heeft
besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 voor dit doel te compenseren voor een bedrag van € 20 miljoen.

3h. h. Eigen bijdrage Wmo abonnementstarief
De Minister van VWS heeft besloten de eigen bijdrage voor de Wmo (excl. beschermd wonen en opvang) vrij te stellen voor de maanden april en mei 2020. 
Aanleiding hiervoor was het feit dat als gevolg van de coronacrisis een substantieel deel van de zorg en ondersteuning in de Wmo niet (volledig) kon worden 
geleverd. Vanwege een onevenredige uitvoeringslast voor gemeenten en aanbieders rond het tijdelijk opschorten van de eigen bijdrage is besloten om 
Wmo-cliënten in genoemde maanden vrij te stellen van de eigen bijdrage. Gemeenten ontvangen een bedrag van € 18 miljoen als compensatie voor de 
inkomstenderving die hierdoor optreedt.

6. Participatie -Wsw (i.v.m. Corona)
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Eerder heeft het kabinet de gemeenten, voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020, € 90 miljoen verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten 
van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronamaatregelen. Het kabinet stelt voor ditzelfde doel aanvullend € 50 miljoen beschikbaar voor de periode
van 1 juni tot en met 31 december 2020, via de integratie-uitkering Participatie Wsw.

Algemene uitkering/ Gemeentefonds 2021

Grootboek/budget Mutatiebedrag

Gevolgen voor 
begrotings-
saldo 2021

1. a. Lokale ontwikkelingen (aantallen 
maatstaven)

387.180 387.180 b)

b. Uitkeringsbasis 2021 incl. 
opschalingskorting (stelpost vervalt)

-296.500 -296.500 b)

2. Taakmutaties:

a. Wmo 2015: pgb trekkingsrechten -59.820 -59.820 c)

b. Jeugdzorg: pgb-trekkingsrechten -15.709 -15.709 c)

c. Waterschapsverkiezingen 8.313 0

4. Decentralisatie-uitkeringen:

a. GIDS: impuls Kansrijke Start 8.163 0

b. Dak- en thuisloosheid 32.051 0

c. Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 14.000 0

Totaal 2021 77.678 15.151

Per saldo voordeel septembercirculaire 2020 15.151

b) deze hebben een relatie met elkaar

c) neutraliteit vervalt met ingang van 2021

Algemene uitkering/ Gemeentefonds 2022 t/m 2024

Grootboek/budget
Mutatiebedrag 
2022

Gevolgen voor 
begrotings-
saldo 2022

Mutatiebedrag 
2023

Gevolgen voor 
begrotings-
saldo 2023

Mutatiebedrag 
2024

Gevolgen voor 
begrotings-
saldo 2024

1. a. Lokale ontwikkelingen (aantallen 
maatstaven)

673.967 673.967 b) 872.386 872.386 1.119.068 1.119.068

b. Uitkeringsbasis -547.190 -547.190 b) -694.470 -694.470 -648.236 -648.236

2. Taakmutaties:

- Waterschapsverkiezingen 8.518 0 8.518 0 0 0

3. Decentralisatie-uitkeringen:

a. GIDS: impuls Kansrijke Start 8.163 0 0 0 0 0

b. Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 14.000 0 14.000 0 14.000 0

c. Jeugdhulp extra middelen 762.016 762.016 c) 0 0 0 0
   minus stelpost 'uitkomst onderzoek 
Jeugdzorg' -825.000 -825.000 0 0 0 0

Totalen 2022 tm 2024 94.474 63.793 200.434 177.916 484.832 470.832

Per saldo voordeel septembercirculaire 2020 63.793 177.916 470.832

b) deze staan in verband met elkaar.

c) neutraliteit vervalt met ingang van 2021
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