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B en W Adviesnota
Samenvatting
Op 17 september 2020 heeft het college de programmabegroting 2021 aangeboden aan de raad. Deze
programmabegroting wordt in de raadsvergadering van 3 november 2020 behandeld. Het is gebruikelijk
dat de raad vooraf door middel van een raadsinformatiebrief op de hoogte wordt gebracht van de
resultaten van de septembercirculaire gemeentefonds.
Op 15 september jl. is de septembercirculaire 2020 gemeentefonds verschenen. De raadsinformatiebrief
gaat in op de resultaten van deze septembercirculaire 2020 en de invloed op het meerjarenperspectief.

Beoogd resultaat
De raad op de hoogte stellen van de resultaten van de septembercirculaire 2020 gemeentefonds en de
invloed op het meerjarenperspectief.

Argumenten
Voldoen aan de toezegging om de raad zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de belangrijkste
resultaten volgend uit circulaires van het gemeentefonds.

Risico’s
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Communicatie
Na uw instemming met dit collegevoorstel wordt de raadsinformatiebrief via de griffie verspreid aan de
gemeenteraad.

Financiële gevolgen
Zie de raadsinformatiebrief.

Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.

Juridische gevolgen
N.v.t.

Rechtmatigheid
N.v.t.

Fatale termijnen
N.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
De financiële resultaten van de septembercirculaire 2020 worden verwerkt via de tweede
bestuursrapportage 2020.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
Bijlage 1: raadsinformatiebrief septembercirculaire 2020
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Uw kenmerk

Onderwerp

Raadsinformatiebrief septembercirculaire 2020 gemeentefonds en geactualiseerd meerjarenperspectief

Geachte leden van de Raad,
Op 17 september 2019 heeft u van ons de programmabegroting 2021 – 2024 ontvangen. Deze
begroting wordt in uw raadsvergadering van 3 november 2020 behandeld. Via deze brief stellen wij
u op de hoogte van de resultaten van de septembercirculaire 2020 gemeentefonds. De resultaten
van deze septembercirculaire zijn van invloed op het meerjarenperspectief zoals dat is
gepresenteerd in de programmabegroting 2021. U treft daarom tevens een geactualiseerd
meerjarenperspectief aan.
Deze brief is als volgt opgebouwd:
 Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden
 Financiële resultaten septembercirculaire 2020 gemeentefonds
 Herijking gemeentefondsuitkering
 Geactualiseerd meerjarenperspectief
 Bijlage: inhoudelijke toelichtingen op de financiële resultaten uit de septembercirculaire 2020
Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden
In de voorliggende septembercirculaire 2020 zijn twee steunpakketen Covid-19 verwerkt die, via
de gemeentefondsuitkering, aan de decentrale overheden worden verstrekt. Dit betreft het eerste
steunpakket van landelijk € 566 miljoen (mei 2020) en het tweede steunpakket van landelijk € 777
miljoen (augustus 2020). Voor Venray komt dit neer op een bedrag van ongeveer € 1.8 miljoen ter
compensatie van gemaakte en nog te maken COVID-gerelateerde kosten.
In de Impactanalyse Covid-19 die op 12 oktober middels een raadsinformatiebrief aan uw raad is
aangeboden, worden de beide steunpakketten gepresenteerd en toegelicht.
Financiële resultaten septembercirculaire 2020 gemeentefonds
De septembercirculaire informeert over de gemeentefondsuitkering. De informatie is gebaseerd op
de Miljoenennota 2021 van het Rijk. Tevens heeft een actualisatie van onderliggende maatstafgegevens plaatsgevonden.
De circulaire is in belangrijke mate een financieel-technisch document. De mededelingen in de
circulaire zijn ook altijd onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring.
In het onderstaande overzicht zijn de financiële afwijkingen ten opzichte van de meicirculaire 2020
in beeld gebracht. Nadere inhoudelijke toelichtingen op de diverse mutaties zijn opgenomen in de
bijlage.
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Bij de meerjarige berekeningen is gebruik gemaakt van schattingen, verwachtingen etc.. op
landelijk en lokaal niveau. Deze zijn in de tijd aan wijzigingen onderhevig. De gemeentefondsuitkering van enig jaar wordt pas definitief twee jaar na afloop van het betreffende jaar. Tot dan
kan er sprake zijn van substantiële wijzigingen.
De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2020 ten opzichte van de meicirculaire 2020
zijn:
x € 1.000

Financiële resultaten sept. circ. 2020

2018

2019

2020

Algem ene uitkering:
- Btw -compensatiefonds plaf ond (eindafrekening volgt bij de meicirculaire
2021)

2021

-100

- Opschalingskorting incidenteel geschrapt

168

Af: opschalingskorting reeds verw erkt in de begroting 2021

Totaal algem ene uitkering

2023

2024

233

Af: reeds verw erkt in de begroting 2021

- Ontw ikkelingen o.a. in maatstaven

2022

381
-381

61

-29

364

278

79

147

269

61

-29

664

278

79

147

269

11

11

11

11

7

7

8

8

Integratie- en decentralisatieuitkeringen en overige:
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten
Waterschapsverkiezingen

7

Europese richtlijn energieprestatie gebouw en

1
1.779

Corona gerelateerde vergoedingen (1e+2e com pensatiepakket)

Sociaal domein
Integratieuitkeringen voor de deeltaken die zijn achtergebleven:
- Participatie: Bonus beschut w erken

107

Integratie- en decentralisatieuitkeringen:
Middelen jeugdhulp (incidenteel € 300 mln. in 2022))

735

Af: middelen jeugdhulp reeds verw erkt in de begroting 2021

-735

Gezond in de stad
Brede aanpak dak- en thuisloosheid

6

6

18

32

6

0

0

1.918

56

24

19

19

0

0

-1.918

-56

-24

-19

-19

0

0

0

0

0

0

0

Financiële gevolgen septem bercirculaire 2020

61

-29

664

278

79

147

269

De boekjaren 2018 en 2019 zijn afgesloten w aardoor de resultaten ten
laste / ten gusnte van het begrotingsjaar 2020 komen

-61

29

32

0

0

696

278

79

147

269

Totaal integratie- en decentralisatie uitkeringen
Af: te oormerken middelen
Totaal integratie- en decentralisatieuitkeringen ten gunste van
de algem ene m iddelen

Financiële gevolgen septembercirculaire 2020

Voor een nadere inhoudelijke toelichting op dit overzicht verwijzen wij u naar de bijlage bij deze
raadsinformatiebrief.
De financiële gevolgen van deze septembercirculaire 2020 voor de begroting worden verwerkt via
de tweede bestuursrapportage 2020.
Herijking gemeentefondsuitkering
De onderzoeken om met ingang van 2022 te komen tot een nieuwe verdeling voor het
gemeentefonds zijn afgerond. Op basis van de onderzoeksuitkomsten en het bestuurlijk gesprek
zullen de fondsbeheerders naar verwachting in het najaar een voorstel voor de nieuwe verdeling
ter consultatie voorleggen aan de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Op dat
moment zullen ook de onderzoeksrapporten op Rijksoverheid.nl worden gepubliceerd. Na weging
van de adviezen van de VNG en ROB zullen de fondsbeheerders de Tweede Kamer per brief
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informeren over het definitieve verdeelvoorstel. Dat zal naar verwachting in december
plaatsvinden.
Na het verschijnen van de septembercirculaire 2020 is er aanvullende informatie beschikbaar
gekomen:
 Het integrale voorstel van sociaal en klassiek domein samen geeft een genuanceerder beeld dan
dit voorjaar. Er zou geen sprake meer zijn van een expliciete herverdeling van klein naar
groot/oost naar west.
 De herverdeeleffecten per gemeente worden bekend gemaakt bij de start van de consultatie bij
VNG en ROB. Dat zal zijn medio oktober.
 Consultatie duurt 6 tot 8 weken. Het is nog maar de vraag of de publicatie van het nieuwe
verdeelmodel kan samenvallen met de reguliere decembercirculaire 2020.
Daarnaast heeft de VNG het standpunt ingenomen dat er sprake moet zijn van structurele
financiële afspraken en gelijkwaardige verhoudingen met het Rijk. Pas als dat geregeld is, gaat de
VNG verder in gesprek met het nieuwe kabinet over de uitvoering van het nieuwe regeerakkoord.
Geactualiseerd (meerjaren)perspectief 2021 - 2024
De resultaten van de septembercirculaire 2020 zijn van invloed op het meerjarenperspectief zoals
dat is gepresenteerd in de begroting 2021. In onderstaand overzicht wordt een geactualiseerd
(positiever) meerjarenperspectief gepresenteerd.
x €1.000

Geactualiseerd (Meerjaren)perspectief

2020

2021

2022

2023

2024

Meerjarenperspectief begroting 2021

171

24

-1.193

-1.977

0

Resultaat septembercirculaire 2020

696

278

79

147

269

Geactualiseerd meerjarenperspectief 2021-2024

867

302

-1.114

-1.830

269

- = nadeel

De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2020 voor de begroting worden verwerkt via het
raadsvoorstel van de tweede bestuursrapportage 2020.
Door de vele onzekerheden zal het financieel meerjarenperspectief frequent veranderen. Op die
momenten zullen we direct acteren om het financiële evenwicht steeds zo snel mogelijk te
herstellen.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

, burgemeester

, secretaris

Bijlage inhoudelijke toelichtingen op de financiële resultaten uit de septembercirculaire
2020

Nadere inhoudelijke toelichtingen op de financiële resultaten van de septembercirculaire 2020:
Algemene uitkering
 Accressen
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
ontwikkeling van de totale rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de
trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voorvloeiend uit de trap op trap
af-methode, wordt het accres genoemd.
In het kader van de coronacrisis was in de meicirculaire 2020 opgenomen dat de accressen 2020
en 2021 bevroren zouden worden op de stand van de meicirculaire 2020. Afspraak is dat alleen als
er zich grote onverwachte wijzigingen voordoen de fondsbeheerders met het Interprovinciaal
overleg (IPO) en de VNG hierover in gesprek zullen gaan
Het is aan het nieuwe kabinet om in overleg met de medeoverheden te besluiten hoe in de
toekomst met het accres om te gaan. In afwachting van dit besluit over de te hanteren systematiek
zijn in deze septembercirculaire ook de accresramingen vanaf 2022 gehandhaafd op de stand zoals
opgenomen in de meicirculaire 2020. In deze circulaire vindt daarom geen (meerjarige) bijstelling
van de accressen plaats.
Tevens zal bekeken worden hoe een eventueel instap-moment vorm gaat krijgen als de
normeringssytematiek weer wordt aangezet. Het is voor gemeenten zeer belangrijk wanneer, hoe
etc. wordt ingestapt omdat dit grote financiële consequenties kan hebben. De VNG is doordrongen
van de belangrijkheid hiervan.
 Plafond btw-compensatiefonds jaar 2020
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. Blijven de gezamenlijke gemeenten onder het plafond dan wordt het verschil aan
het gemeentefonds toegevoegd, wordt het plafond overschreden dan wordt het verschil uit het
gemeentefonds genomen.
Jaarlijks wordt in de septembercirculaire het lopende jaar opgenomen in de raming van de
algemene uitkering. In deze circulaire wordt voor het jaar 2020 de verwachting verwerkt dat de
ruimte onder het plafond BTW-compensatiefonds voor gemeenten zal uitkomen op landelijk €109
miljoen. Voor Venray betekent dit een voordeel van € 233.000. Via de meicirculaire 2020 had
Venray al rekening gehouden met een bedrag van € 100.000. Resteert nu dus nog een voordeel
van € 133.000.
Let wel: dit is een verwachting en is gebaseerd op de declaraties over het jaar 2019 en dus nog
niet op basis van de declaraties over het jaar 2020. Bij de meicirculaire 2021 zal blijken hoe hoog
de daadwerkelijke afrekening 2020 gaat worden
 Opschalingskorting
In de gemeentefondsuitkering is een korting opgenomen die jaarlijks toeneemt maar niet meer
vermeld wordt in de circulaires. Om deze korting niet uit het zicht te verliezen wordt dit onderwerp
in elke raadsinformatiebrief over het gemeentefonds inzichtelijk gemaakt.
De opschalingskorting vloeit nog voort uit het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ uit 2012. De gedachte
was dat de schaalvergroting van gemeenten richting 100.000+ inwoners zou leiden tot besparingen
door schaalvoordelen, minder dubbeling van taken et cetera. De schaalvergroting van gemeenten
heeft het vorige kabinet destijds laten varen, maar dat geldt niet voor deze zogeheten opschalingskorting. De gemeenten en de VNG willen al sinds 2012 van deze, tot het jaar 2025 oplopende
korting, af.
1

De opschalingskorting is opgenomen in onze meerjarenbegroting. Tot en met het jaar 2025 neemt
deze korting elk opvolgend jaar toe. Dit betekent dat in elke opvolgende jaarschijf van onze
begroting aanvullende dekking gevonden moet worden om de toenemende korting op te vangen.
Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door corona heeft het kabinet besloten de
oploop in de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te
schrappen. Op grond van de septembercirculaire 2020 leidt dit voor Venray tot een verhoging van
de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 168.000 in 2020 en € 380.000 in 2021. Vanaf
2022 wordt deze korting (ondanks de felle van protesten van de VNG en de gemeenten) vooralsnog op het oude niveau hervat.
In onderstaand overzicht is voor Venray de korting per jaarschijf en cumulatief gepresenteerd.
Deze opschalingskorting is dus al opgenomen in onze meerjarenbegroting.
x € 1.000

Opschalingskorting

2020

Toename korting per jaar
C oronacompensatie septembercirculaire 2020
Opschalingskorting (cumulatief)

2021

2022

168

213

262

-168

-213

381

715

715

1.358

2023

2024

310

322

1.668

1.990

 Ontwikkelingen onderliggende maatstaven
Jaarlijks vinden (vooral bij de septembercirculaire) omvangrijke bijstellingen plaats van de
onderliggende maatstaven. Dit betreft diverse bijstellingen in de aantallen en eenheidsprijzen van
maatstaven zoals WOZ-waarden, aantallen inwoners, huishoudens, minderheden et cetera. Deze
aanpassingen hebben doorwerking op de hoogte van de gemeentefondsuitkering.
Op dit moment zijn er in het gemeentefonds ruim 90 onderliggende maatstaven. Een van de
doelen van de herijking van het gemeentefonds is om het aantal maatstaven te verminderen.
Zoals eerder vermeld wordt de gemeentefondsuitkering van enig jaar pas definitief twee jaar na
afloop van het betreffende jaar. Tot dan kan er sprake zijn van substantiële wijzigingen. De WOZwaarden worden bijvoorbeeld pas uiterlijk twee jaar na afloop van een jaar definitief vastgesteld.
Integratie- decentralisatieuitkeringen
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten, waterschapsverkiezingen en Europese
richtlijn energieprestatie gebouwen.
Deze toegekende middelen worden ontschot cq geoormerkt voor de betreffende activiteiten.

SOCIAAL DOMEIN
De circulaire bevat informatie over wijzigingen in het sociaal domein. Wij lichten hier een aantal
onderwerpen nader toe:
Op 31 augustus jongstleden heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuw
pakket aan maatregelen om gemeenten (en provincies) te compenseren voor de gevolgen van de
coronacrisis. Dit als aanvulling op de eerder aangekondigde compensatie van 28 mei 2020.
Hieronder een overzicht van het compensatiepakket specifiek voor het sociaal domein zoals
opgenomen in de septembercirculaire:





Aanvullende compensatie voor de periode van 1 juni tot en met 31 december voor het in stand
houden van de lokale en regionale culturele infrastructuur; € 60 miljoen in 2020. Voor Venray €
145.100,-.
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.
Voor Venray € 41.112,-.
Compensatie voor het in stand houden van lokale vrijwilligersorganisaties jeugd, zoals scouting
en speeltuinen; € 7,3 miljoen in 2020. Voor Venray € 17.654,-.
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Aanvullende compensatie voor de periode van 1 juni tot en met 31 december voor het
opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven; € 50 miljoen in 2020. Voor
Venray € 284.641. Eerder is al voor de periode maart tot juni een compensatie toegekend.
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
kinderopvangorganisaties en scholen, gecoördineerd. De kosten worden door gemeenten aan
kinderopvangorganisaties en scholen vergoed. Voor Venray € € 54.905,-.
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief). De Minister van VWS heeft besloten de eigen bijdrage
voor de Wmo 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. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd. Voor
Venray € 61.065,-.

Daarnaast zijn nog enkele afspraken gemaakt over mogelijke toekomstige compensatie:
 Om tot de afrekening van de meerkosten en de kosten van de inhaalzorg voor Jeugd en Wmo te
komen wordt nu onderzoek gedaan.
 Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de mogelijk nog niet gedekte uitgaven voor sport.
Werk en inkomen
Op de begroting van het Ministerie van SZW zijn diverse reserveringen getroffen om het flankerend
beleid zoals aangekondigd in Kamerbrief Steun- en herstelpakket te starten dan wel in gang te
kunnen zetten. Het betreft maatregelen op het gebied van:
1. begeleiding van werk(loosheid) naar werk.
2. aanpak van jeugdwerkloosheid.
3. (om)scholing en ontwikkeling.
4. het tegengaan van armoede en problematische schulden.
Een deel van dit flankerend beleid zal worden uitgevoerd door gemeenten. Daarom komt er onder
andere in 2020 € 40 miljoen en in 2021 € 90 miljoen beschikbaar voor de dienstverlening aan
bijstandsgerechtigden door gemeenten en komt er in 2020 € 15 miljoen en in 2021 € 30 miljoen
beschikbaar voor het gemeentelijk schuldenbeleid. Voor een ander deel van de middelen wordt nog
onderzocht hoe deze middelen zo goed mogelijk tot uitkering kunnen worden gebracht. Hierover
volgt naar verwachting bij de decembercirculaire 2020 meer informatie.
Relevante stukken:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/23/uitwerking-aanvullendsociaal-pakket
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/documenten/kamerstukken/2020/09/28/intensivering-armoede--en-schuldenaanpak
Bonus beschut werk
De bonus beschut werk wordt in 2020 uitgekeerd voor de creatie en de continuering van beschut
werkplekken in 2019. Het totaal van de uitgekeerde reguliere bonussen in 2020 over het jaar 2019
bedraagt € 12,74 miljoen. Dit is de laatste uitbetaling van de bonus omdat de bonusregeling liep
tot en met 2019 met een laatste uitbetaling in 2020. Voor de uitbetaling van de bonussen beschut
werk was € 26 miljoen gereserveerd in 2020. Voor de uitkering van het resterende bedrag is
dezelfde (relatieve) verdeling gehanteerd als voor de reguliere bonussen.
Voor Venray € 107.000,-.
Eenmalig aanvullend budget Jeugd
In deze circulaire is voor het jaar 2022 eenmalig aanvullend € 300 miljoen toegevoegd aan
het jeugdhulpbudget om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie te
realiseren. In onze meerjarenbegroting was hiermee al rekening gehouden. Daarnaast wordt door
onderzoeksbureau AEF nu onderzoek gedaan naar of, en zo ja in welke mate, gemeenten
structureel extra middelen nodig hebben bij een doelmatige en doeltreffende uitvoering
van de Jeugdwet. De resultaten van dit onderzoek worden eind dit jaar verwacht en dienen als
inbreng voor de komende kabinetsformatie.
Brede aanpak dak- en thuisloosheid
Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op
straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële
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impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021. In de meicirculaire is
aangekondigd dat € 73 miljoen in 2020 en € 123 miljoen in 2021 beschikbaar komt aan gemeenten
voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid. De verdeling over gemeenten was in de meicirculaire
opgenomen onder voorbehoud van parlementaire besluitvorming. Deze besluitvorming heeft
inmiddels plaatsgevonden. Voor Venray € 17.628,- (2020) en € 32.051,- (2021).
Regionale middelen (centrumgemeente Venlo)
Aanpak laaggeletterdheid
Voor de (regionale aanpak) laaggeletterdheid zijn middelen beschikbaar gesteld aan de
centrumgemeente voor volwasseneneducatie. In totaal ontvangt de gemeente Venlo € 128.302,-.
BUIG
Dit betreft een specifieke uitkering en valt niet onder het gemeentefonds. Gezien de recente
berichtgeving over de BUIG wordt deze informatie hier toch opgenomen.
Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de
uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud
startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie.
Er zijn drie momenten
Oktober 2019
April 2020
Oktober 2020

in het jaar waarin de bijstelling/vaststelling plaatsvindt:
voorlopige verdeling 2020
nader voorlopige verdeling 2020
definitieve verdeling 2020 en voorlopige verdeling 2021

Inmiddels is de definitieve verdeling 2020 en de voorlopige verdeling 2021 ontvangen. Terwijl er
bij de nader voorlopige verdeling 2020 nog sprake zou zijn van een korting is deze met de
definitieve verdeling bijgesteld. Het kabinet had ook besloten om de BUIG te bevriezen op het
niveau van de voorlopige verdeling als gevolg van de coronacrisis en de verwachte toeloop van het
aantal werkzoekenden.
Voorlopige verdeling 2020
Definitieve verdeling 2020
Voorlopige verdeling 2021

€ 12.518.643
€ 12.985.274 (+ € 466.631)
€ 14.405.898 (+ € 1.420.624)
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