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Geachte leden van de raad
Op Prinsjesdag verscheen de septembercirculaire. De financiële effecten van de septembercirculaire voor
de jaren 2021 tot en met 2024 zijn verwerkt in de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 20222024. Met voorliggende brief informeren wij u over de financiële effecten voor het boekjaar 2020.
Effecten septembercirculaire
Onderstaande tabel bevat een totaaloverzicht van de financiële mutaties als gevolg van de
septembercirculaire. In de tabel is aangegeven of de mutatie leidt tot een saldo (centraal) of dat de
mutatie budgettair neutraal verloopt (decentraal). De belangrijkste mutaties zijn voorzien van een
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- 2 Geen aanpassingen van de accressen 2020 tIm 2024.
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling
van de rijksuitgaven. De rijksuitgaven hebben direct invloed op de omvang van de algemene uitkering uit
het gemeentefonds. Dit wordt de accresontwikkeling genoemd. In de meicirculaire 2020 is aangekondigd
dat de accressen voor de uitkeringsjaren 2020 en 2021 vast te klikken op het niveau dat toen is
gepubliceerd. Dit als onderdeel van het compensatiepakket corona. Dat geeft rust en stabiliteit in een
roerige tijd. Een mogelijke toe- of afname van de rijksuitgaven leiden in die jaren dus niet tot wijziging
van het accres.
De ruimte onder het BTW-compensatiefonds
plafond is verkleind.
Gemeenten declareren hun BTW op overheidstaken bij het BTW-compensatiefonds (BCF). Om te
voorkomen dat er een open eind regeling ontstaat heeft de rijksoverheid een plafond aangebracht in de
declaraties. Het BCF-plafond bedraagt € 3,15 miljard voor gemeenten in 2020. Als de gezamenlijke
declaraties onder het plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding
van het plafond volgt een uitname. Het plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage. Door de
bevriezing van het accres in 2020 en 2021 is het plafond in die jaren ook gefixeerd.
Naar inschatting van het ministerie van Financiën declareren gemeenten in 2020 minder dan het plafond.
In deze circulaire wordt een voorschot gegeven van € 96 miljoen. Bij de meicirculaire 2021 volgt de
afrekening over 2020.
Corona steunpakket.
De fondsbeheerders hebben in de junibrief het 1 e compensatiepakket corona bekend gemaakt. In een
brief aan de Tweede kamer van 31 augustus is het 2e compensatiepakket corona bekend gemaakt. De
effecten hiervan zijn nu gezamenlijk in deze septembercirculaire verwerkt. Voor gemeente Coevorden
gelden de onderstaande compensaties voor 2020 (totaal: € 1.179.000):
Algemeen
- Incidentele compensatie van de oploop van de opschalingskorting,

€ 142.000.

Taakmutaties
- Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg, € 67.000.
- Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015, € 29.000.
- Buurt- en dorpshuizen, € 27.000.
- Vrijwilligersorganisaties jeugd, € 14.000.
- Toezicht en handhaving, € 93.000.
- Lokale culturele voorzieningen, € 215.000.
IU/DU/SU
- Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU), € 9.000.
- Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU), € 46.000.
- Eigen bijdragen WMO (abonnementstarief) (DU), € 33.000.
- Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 Covid-19 (DU), € 77.000.
- Toeristen- en parkeerbelasting (DU), € 426.000.
Het is op dit moment nog niet inzichtelijk of de compensatie vanuit het Rijk toereikend is voor de extra
kosten en inkomsten derving door de coronacrisis. Het resultaat van de financiële effecten zullen wij
betrekken bij de samenstelling van de jaarrekening.
Overige ontwikkelingen
en uitkeringsfactor.
In deze circulaire zijn de nieuwe ramingen verwerkt van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. De
mutaties worden voornamelijk veroorzaakt door nieuwe landelijke ramingen van de aantallen
bijstandsontvangers en de ontwikkeling van de OZB-maatstaven. De jaarlijkse aanpassing van de
gewichten van de maatstaf Ozb is doorgevoerd. Dit wordt bepaald door de omvang van de WOZ-waarde
en een daaraan gekoppeld gewicht, het zogenoemde rekentarief.
De overige wijzigingen verlopen budgettair neutraal.
Op het gebied van aanpak dak- en thuisloosheid, voorschoolse voorzieningen peuters en in het sociaal
domein is sprake van enkele wijzigingen. Deze verwerken wij echter één op één op de budgetten,
waardoor deze wijzigingen geen effect hebben op het saldo van onze begroting.
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Begrotingswijziging
Zoals aangegeven in de halfjaarrapportage 2020 bieden wij een begrotingswijziging ter vaststelling aan in
de laatste vergadering van de commissie en de raad in december van dit jaar. Hierin worden de financiële
effecten verwerkt. Het financiële effect van de septembercirculaire, na verwerking van de effecten in
verband met de coronacrisis, brengen wij ten gunste van de stelpost vrije begrotingsruimte. Het saldo
van deze stelpost is nihil. Bij het samenstellen van de jaarrekening laten wij deze stelpost vrijvallen. Als
er in het kader van het jaarverslag per saldo alsnog sprake is van een positief of negatief
rekeningresultaat, wordt het verschil verrekend met de algemene reserve.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Coevorden

de burgemeester

