Kenmerk: 74365-2021

Bijlage 1: overzicht septembercirculaire 2021

EFFECTEN SEPTEMBERCI RCULAI RE
(bedragen x € 1.000)

2021
Uitkeringsfactor
Voorschot BCF-plafond 2021

433

Overige ontwikkelingen (o.a. afronding)

-22

Nominale ontwikkeling septembercirculaire
Ontwikkeling uitkeringsbasis
Ontw ikkeling uitkeringsbasis

-55

Hoeveelheidsverschillen

8
Subtotaal centraal

364

Corona steunpakket
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

311

Buurt- en dorpshuizen

16

Lokale cultuur

88
Subtotaal Corona steunpakket

415

Decentrale effecten
Taakmutaties
Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelne Wlz

-38

Uitvoering en implementatie breed offe nsief

29

Europese richtlijn energieprestatie gebouw en

3

Bijdrage centrale voorziening BRP

-7

Logisch ontw erp GBA

1

Aanpak problematiek jeugdzorg, restant middelen wachttijden

100

I U/ DU/ SU
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

10

J eugdhulp kinderen in een AZC

9

3D's in het sociaal domein
Participatie

-12
Subtotaal decentraal

Totaal effecten septembercirculaire

95

874

Op de volgende pagina treft u een toelichting van de grotere effecten aan.
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Toelichting
Uitkeringsfactor
Voorschot BCF-plafond, € 433.000 positief
Het BCF-plafond bedraagt € 3,25 miljard voor gemeenten in 2021. Als de gezamenlijke declaraties
van gemeenten onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) blijven, wordt het verschil
in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond volgt een uitname. Het plafond
muteert jaarlijks met het accrespercentage. In het systeem is opgenomen dat jaarlijks bij de
septembercirculaire een voorschot wordt verstrekt op de verwachte onderschrijding van dat
kalenderjaar. Wij ontvangen nu een voorschot van € 433.000. In de meicirculaire 2022 volgt de
eindafrekening.
Ontwikkeling uitkeringsbasis
Ontwikkeling uitkeringsbasis, € 55.000 negatief
Landelijke maatstaven zoals inwoners, woonruimten, leerlingen, WOZ-waarden etcetera zijn
geactualiseerd. Dit leidt tot een negatieve bijstelling van € 55.000. Omdat het te verdelen bedrag
niet toeneemt als de hoeveelheid (Q) stijgt, daalt het bedrag per maatstaf (P).
Corona steunpakket
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK), € 311.000 positief
Wij ontvangen een aanvulling voor de uitvoering van de TONK. Deze middelen zijn
voorschotbedragen en worden bij de jaarrekening 2021 via de SiSa-verantwoording met het Rijk in
beeld gebracht en indien nodig terugbetaald.
Naast deze coronamiddelen wordt ook een aanvulling gedaan voor de buurt- en dorpshuizen en de
lokale culturele instellingen. Dit zijn aanvullingen op de eerder beschikbaar gestelde middelen en
de daaraan gekoppelde doelstellingen.
Taakmutaties
Aanpak problematiek jeugdzorg, restant middelen wachttijden, € 100.000 positief
Eenmalig ontvangen wij nog € 100.000. Dit is het restant van de middelen voor de aanpak van
wachtlijstproblematiek in de jeugdzorg.
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