
Gevolgen decembercirculaire 2020 voor de jaren 2020 t/m 2024

Algemene uitkering/ Gemeentefonds 2020

Grootboek/budget Mutatiebedrag
Gevolgen
resultaat 2020

1. a. Vaststelling uitkeringsfactor 2018 en
maatstaf OZB 2018 143.776 143.776
b. Bijstelling uitkeringsfactor 2020 98.943 98.943

2. 3e compensatiepakket corona:

a. Aanvullende pakket re-integratiekosten
2020 74.145 74.145 a)

Omvang 3e corona-
compensatiepakket 2020:

b. Gemeentelijk schuldenbeleid 2020 43.600 43.600 211.684

c. Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020 68.238 68.238 a)

d. Compensatie quarantainekosten 2020 10.629 10.629 a)

e. Bijzondere bijstand 2020 15.072 15.072 a)

3. Taakmutaties:
a. mobiliteitshulpmiddelen Wmo -53.219 -53.219
b. Bestuur en alg.ondersteuning -30.902 -30.902

4. Decentralisatie/integratie-uitkeringen:
a. Aanpak discriminatie 22.000 22.000 a)

b. Innovatieve aanpak energiebesparing 697.250 697.250 a)

c. suppletie IUSD -11.989 35
Totaal 2020 1.077.543 1.089.567
resultaatbestemming 2020 887.334
Per saldo voordeel dec.circulaire 2020 202.233

a) Deze uitkeringen worden in eerste instantie budgettair verwerkt, maar worden
bij de resultaatbestemming van de jaarrrekening 2020 alsnog
bestemd/overgeheveld naar 2021. De raad wordt voorgesteld deze budgetten
reeds eerder beschikbaar te stellen.



Toelichting 3e compensatiepakket corona
2a. Aanvullende pakket re-integratiekosten 2020

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen beschikbaar voor de re-integratie van
bijstandsgerechtigden (€ 40 miljoen in 2020; € 90 miljoen in 2021 inclusief afdracht aan het BTW-Compensatiefonds).
Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de
bijstand toeneemt. Daarnaast ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie (€ 50 miljoen inclusief afdracht
aan het BTW-compensatiefonds) die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de 
bijstand instromen te intensiveren. Persoonlijk contact is belangrijk om hen vanuit een uitkeringssituatie naar werk te begeleiden.

2b. Gemeentelijk schuldenbeleid 2020
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid
(€ 15 miljoen in 2020; € 30 miljoen in 2021) en de bijzondere bijstand (€ 5 miljoen in 2020; € 10 miljoen in 2021) beschikbaar, gelet op
de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners 
waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

2c. Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020
De VNG en het Rijk hebben in maart, kort na het uitbreken van de coronacrisis, afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid
en ruimte aan zorgorganisaties en professionals binnen de Jeugdwet en Wmo 2015. De afspraken zijn gericht op het zo goed mogelijk
organiseren van continuïteit van zorg voor cliënten en het borgen van het zorgstelsel voor de langere termijn.
Onderdeel van de afspraken met gemeenten is onder meer dat meerkosten als gevolg van de coronacrisis door het Rijk worden vergoed
aan gemeenten. Op 28 mei jl. heeft het kabinet de Kamer geïnformeerd over een compensatiepakket voor medeoverheden
waaronder een voorschot voor gemeenten van € 144 miljoen voor de meerkosten en inhaalzorg van de jeugdzorg en Wmo 2015.
Daarnaast is in opdracht van de Ministeries van VWS, FIN, BZK en de VNG een onderzoek naar de omvang van de totale meerkosten in het
sociaal domein in 2020 uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is de totale hoogte van de compensatie met betrekking tot de Jeugdwet
en Wmo2015 in het bestuurlijk overleg van 23 september jl. gezamenlijk vastgesteld op € 170 miljoen. Dit betreft een afrondende
afspraak voor meerkosten (inclusief mogelijke inhaalzorg) in het sociaal domein over 2020. Er vindt na afloop van 2020 dan ook geen 
nacalculatie meer plaats. Het verleende voorschot wordt met de nu vastgestelde € 170 miljoen aan compensatie verrekend.
Er wordt dus € 26 miljoen extra toegevoegd aan het al door gemeenten ontvangen voorschot van € 144 miljoen. Van de aanvullende 
€ 26 miljoen wordt € 20,4 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering (cluster Wmo 2015) en € 5,6 miljoen aan de integratie-uitkering
Beschermd Wonen. Op de andere onderdelen van het gemeentefonds waar meerkosten en inhaalzorg op van toepassing zijn, zijn reeds
middelen toegekend via het voorschot in de aanvullende brief van juni 2020.

2d. Compensatie quarantainekosten 2020
Met de motie Asscher heeft de Tweede Kamer gevraagd hoe mensen ondersteund kunnen worden als ze in quarantaine horen te gaan.
Het kabinet heeft met gemeenten afgesproken dat zij een rol zullen vervullen bij het ondersteunen van mensen die in quarantaine moeten. 
Het gaat daarbij vooral om praktische ondersteuning en het continueren van zorg en ondersteuning vanuit de sociaaldomeinwetten voor



die burgers die in quarantaine moeten en niet in staat zijn de problemen die daardoor kunnen ontstaan zelf of met hun netwerk op te lossen.
Het gaat mogelijk om een groep die niet al in beeld is bij gemeenten. In de quarantainegids die onder andere via de GGD verspreid wordt,
worden mensen naar de gemeente en het Rode Kruis verwezen als ze de hulp niet zelf georganiseerd krijgen. Met de VNG is afgesproken dat
gemeenten hun vrijwilligersorganisaties en hun toegang/informatiepunten voorbereiden om de mensen in quarantaine die het niet zelf 
redden, deze ondersteuning te bieden. Dit vraagt ook een duidelijk vraagpunt en snelle handelswijze (binnen 1-3 werkdagen). Ter 
compensatie van mogelijke extra kosten wordt in 2020 eenmalig € 4 miljoen toegevoegd.

2e. Bijzondere bijstand 2020
Zie de toelichting bij 2b.

Algemene uitkering/ Gemeentefonds 2021

Grootboek/budget Mutatiebedrag

Gevolgen voor
begrotings-
saldo 2021

1. 3e compensatiepakket corona: Toelichting 3e compensatiepakket Corona (jaar 2021)
a. Aanvullende pakket re-integratiekosten
2021

170.526 0 b)

1a, 1b, 1c, 1d : zie de toelichting bij 2020
b. Gemeentelijk schuldenbeleid 2021 89.135 0 b)

c. Impuls re-integratie 2021 91.060 0 b) 1e. Decentralisatie Cultuurmiddelen 2021
d. Bijzondere bijstand 2021 30.813 0 b) Veel van de culturele instellingen die door gemeenten worden
e. Decentralisatie Cultuurmiddelen'21 562.543 0 b) ondersteund, komen door de coronacrisis in de problemen omdat
f. Extra kosten verkiezingen 2021 70.243 0 b) activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen. Met

2. Integratie-/suppletie-uitkeringen: deze extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om
a. suppletie IUSD -11.989 -11.989 deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale
b. Inburgering -1.030 0 culturele infrastructuur in stand te houden.

Totaal 2021 1.001.301 -11.989 1f. Extra kosten verkiezingen 2021
Het kabinet stelt een aanvullende compensatie van € 26,9 miljoen 

Per saldo nadeel decembercirculaire 2020 -11.989 ter beschikking aan gemeenten i.v.m. de maatregelen die van-
b) om tijdig over deze budgetten te kunnen beschikken zal een raads- wege COVID-19 aanvullend noodzakelijk zijn voor de Tweede 
   voorstel opgesteld worden (begrotingswijziging). Kamerverkiezing. Daarvan wordt € 22 miljoen uitgekeerd via het 

Gemeentefonds. Deze compensatie is bedoeld voor onder meer 
de extra organisatie, het inrichten van stemlokalen en instellen 

Bedrag coronapakket 3 - jaar 2021: 1.014.320 van stembureaus voor vervroegd stemmen, het drukken, opslaan 
en beveiligen van stembescheiden, de portokosten van brief-
stembescheiden, het instellen van afgiftepunten en van brief-
stembureaus.



Algemene uitkering/ Gemeentefonds 2022 t/m 2024

Grootboek/budget
Mutatiebe-
drag 2022

Gevolgen voor
begrotings-
saldo 2022

Mutatiebe-
drag 2023

Gevolgen voor
begrotings-
saldo 2023

Mutatiebe-
drag 2024

Gevolgen voor
begrotings-
saldo 2024

1. Integratie/suppletie-uitkeringen:
a. suppletie IUSD -11.989 -11.989 -11.989 -11.989 -11.989 -11.989
b. Inburgering -2.288 0 -2.518 0 -2.518 0

Totalen 2022 tm 2024 -14.277 -11.989 -14.507 -11.989 -14.507 -11.989

Per saldo nadeel decembercirculaire 2020 -11.989 -11.989 -11.989


