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Geachte leden van de raad
Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar informatie over de hoogte van de
gemeentefondsuitkeringen: in mei op basis van de voorjaarsnota, in september op basis van de
miljoenennota en in december op basis van de najaarsnota. Op 17 december 2020 verscheen de
decembercirculaire. Middels voorliggend advies informeren wij u over de inhoud van deze circulaire.
In de decembercirculaire blijven de accressen ongewijzigd.
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling
van de rijksuitgaven. De rijksuitgaven hebben namelijk direct invloed op de omvang van het
gemeentefonds. Dit wordt de accresontwikkeling genoemd. De decembercirculaire is echter geen
bijstelmoment voor het accres. In de decembercirculaire worden de laatste zaken van het uitkeringsjaar
2020 afgewikkeld. Deze decembercirculaire bevat tevens de financiële vertaling van het 3e corona
compensatiepakket.
De decembercirculaire leidt tot enkele wijzigingen voor het uitkeringsjaar 2020 en 2021.
Een overzicht van de wijzigingen is weergegeven in onderstaande tabel. Onder de tabel staat een korte
toelichting op de wijzigingen.
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Uitkeringsfactor
Ontwikkeling uitkeringsbasis
Hoeveelheidsverschillen
Coronasteunpakket
Aanvullend pakket re-integratie
Gemeentelijk schuldenbeleid
Bijzondere bijstand
Continuïteit va n zorg
Compensatie q uara nta inekosten
Impuls re-integratie
Cultuurmiddelen
Tweede kamerverkiezingen

2020

2021
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-37
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24
8
51
6
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96
51

Subtotaal centraal

212

Taakmutaties
Mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen
Bijdrage centrale voorziening BRP
Bijdrage MijnOverheid en DigiD
Bijdrage GD!
Logisch ontwerp GBA

-42
-9
-8
-5
1

lU/OU
Faciliteitenbesluit opvangcentra
Inburgering
Subtotaal decentraal
Totaal effecten decembercirculaire

201
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17
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77
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l4
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226

428

Uitkeringsfactor
Van een wijziging uitkeringsbasis is sprake als de landelijke volumina van de basisgegevens bij de
maatstaven stijgen. Als dezelfde geldhoeveelheid verdeeld blijft worden, zal de uitkeringsfactor dalen.
Het tegenovergestelde doet zich ook voor. In deze circulaire heeft voor de jaren 2018 en 2020 een
bijstelling van de uitkeringsfactoren plaatsgevonden. Voor gemeente Coevorden betekent dit een
voordelig effect van circa € 73.000 in het jaar 2020.
Een mutatie in de uitkeringsfactor heeft in principe een structurele doorwerking. Dat is in deze circulaire
niet meegenomen, maar doorgeschoven naar de meicirculaire 2021.

3e Corona steunpakket
De fondsbeheerders hebben eerder in de junibrief en de septembercirculaire het leen 2e
compensatiepakket corona bekend gemaakt. In deze decemberwijziging betreft het de financiële
verwerking van het 3e pakket. De bedragen hebben allemaal een eenmalig karakter.
•

•

•
•
•
•

Aanvullend pakket re-integratie en impuls re-integratie: Het kabinet stelt in 2020 en 2021 extra
middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar (€ 40 miljoen in 2020; €
90 miljoen in 2021). Daarnaast ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijk impuls voor reintegratie.
Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand: 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), gelet op de voorziene toename van de armoede- en
schuldenproblematiek.
Continuïteit van zorg: De meerkosten en inhaalzorg van de jeugdzorg en Wmo 2015.
Compensatie quarantainekosten: Het kabinet heeft met gemeenten afgesproken dat zij een
rol zullen vervullen bij het ondersteunen van mensen die in quarantaine moeten.
Cultuurmiddelen: Gemeenten ontvangen in 2021 € 149,7 miljoen ter ondersteuning van de
lokale culturele infrastructuur.
Tweede Kamerverkiezingen: Op basis van de maatregelen die aanvullend noodzakelijk zijn voor
de Tweede Kamerverkiezing op basis van het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet
verkiezing COVID-19 is besloten tot een aanvullende compensatie van € 26,9 miljoen.
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Taakmutaties
Er is sprake van vier taakmutaties van geringe omvang. Één taakmutatie is omvangrijk en betreft een
uitname voor mobiliteitshulpmiddelen Wlz. Op 1 januari 2020 is 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. Hiervoor zijn in de septembercirculaire 2019 middelen overgeheveld naar de Wlz.
Daarbij zijn ministerie VWS en de VNG overeengekomen dat op basis van realisatiegegevens nacalculatie
plaatsvindt. Op basis van de realisatiegegevens over de eerste acht maanden van 2020 blijkt dat er
€ 16,9 miljoen te weinig is overgeheveld vanuit het Gemeentefonds naar de Wlz.

lU/OU
Aan gemeenten waarin een opvangcentrum is gevestigd, wordt jaarlijks door het Centraalorgaan
Opvang Asielzoekers (COA) een uitkering op grond van het Faciliteitenbesluit opvangcentra
verstrekt. Dit gebeurt op basis van het aantal door asielzoekers permanent te bezetten
capaciteitsplaatsen verminderd met het aantal op 1 januari van het uitkeringsjaar in de
Basisregistratie Personen ingeschreven bewoners van het opvangcentrum. De uitkering van € 77.000,
dient ter compensatie van middelen die gemeenten normaliter via de algemene uitkering ontvangen.

De effecten van de decembercirculaire worden vanwege de verschijningsdatum niet in een
begrotingswijziging verwerkt en leiden dus tot verschillen in de jaarrekening. De centrale effecten hebben
direct effect op het resultaat. De decentrale effecten verlopen in principe budgettair neutraal, omdat hier
ook uitgaven tegenover staan.
Het tijdstip waarop de coronamiddelen beschikbaar zijn gesteld is dusdanig dat wij deze coronamiddelen
bij het samenstellen van de jaarrekening 2020 zullen bestemmen om deze beschikbaar te houden voor
boekjaar 2021.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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