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ADVIES
-

De financiële consequenties 2021 te betrekken bij de jaarstukken 2021;
De financiële consequenties 2022 en verder te betrekken de 1e kwartaalbrief 2022 en de
Kadernota 2023;
Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen van deze circulaire/memo;
De organisatie te informeren over de uitkomsten/memo.

SAMENVATTING
De decembercirculaire1 geeft de vertaling van de Najaarsnota van de rijksoverheid en rondt het
uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Normaliter is de inhoud van deze circulaire vooral financieel
technisch van aard, minder bestuurlijk van opzet, qua financiële omvang gering en heeft voornamelijk
betrekking op het huidige jaar. Hoewel niet formeel is aangekondigd is het waarschijnlijk dat er in 2022
een aanvullende maartcirculaire zal verschijnen. Dit in het licht van de gemeentelijke verkiezingen om
gemeenten bij het maken van coalitieplannen een zo compleet mogelijk financieel beeld mee te geven.
Daarbij speelt ook mee dat er dan mogelijk ook financieel beeld kan worden gegeven van de plannen
in het recent overeengekomen Regeerakkoord welke betrekking hebben op de (nieuwe) gemeentelijke
taken.
Deze circulaire is daar (evenals vorig jaar) een uitzondering op, omdat nu ook het zesde pakket aan
steunmaatregelen voor Corona is opgenomen. Veruit het grootste deel van de financiële mutatie in
deze circulaire wordt hierdoor veroorzaakt (positief 2021 € 163k en 2022 € 40k). Een samenvatting van
deze nieuwe en reeds eerder genomen steunmaatregelen is te vinden in bijlage 1 van deze memo.
De overige mutaties in de decembercirculaire worden samengevat veroorzaakt door:
- De uitkeringsfactor 2021 is bijgesteld (positief incidenteel 2021 € 29k, 2022 € 60k);
- Bijwerken van een aantal maatstaven (negatief incidenteel € 66k), structurele doorwerking
volgt op een later moment;
- Geen aanpassing van het accres 2020. De decembercirculaire is traditioneel geen
bijstellingsmoment;
- Een 7-tal taakmutaties die leiden tot een verhoging van het gemeentefonds (positief
structureel tussen € 241k en € 270k );
- Mutatie in de integratie- en decentralisatie uitkeringen Inburgering (positief incidenteel
€ 23k);
- Aanvullende middelen vanuit het 6e corona steunpakket (positief incidenteel 2021 € 163k,
2022 € 40k).
Voor een verdere toelichting op de afzonderlijke posten wordt verwezen naar de betreffende
onderdelen in deze memo.
Bovenstaande leidt samengevat tot in totaal de volgende mutaties in het gemeentefonds voor de
(meerjaren) begroting 2021 – 2026:
(x € 1.000)
Effect Decembercirculaire 2021
Waarvan compensatie corona 6e steunpakket

2021
389

2022
370

2023
268

2024
264

2025
269

2026
285

163

40

0

0

0

0

Er is in 2021 geen bestuurlijk moment meer waarbij de mutaties voor 2021 in de begroting kunnen
worden verwerkt. De effecten zullen worden betrokken bij het opstellen van de Jaarstukken 2021. De
financiële effecten voor 2022 en verder worden betrokken bij het eerst volgende P&C document.
1

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2021/12/14/decembercirculaire-gemeentefonds-2021
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LEESWIJZER
Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van gemeentelijke financiën en het gemeentefonds.
In de coronatijd, de herijking van het gemeentefonds, een lange periode van formatie en de discussie
over de tekorten binnen de jeugdzorg is de berichtgeving van vandaag de volgende dag al weer
aangevuld of toch weer anders.
De informatie bij de Decembercirculaire is dan ook een momentopname, in dit geval naar de stand van
zaken op 14 december. Op 15 december is er een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd. Daarnaast is
er op 18 december 2021 een nieuwe lockdown aangekondigd. Mogelijke financiële effecten van het
nieuwe coalitieakkoord, evenals eventuele (aanvullende) corona steunmaatregelen zijn daarom niet
opgenomen in deze circulaire. Daarnaast bevat de memo een actualisatie van de belangrijkste
ontwikkelingen die op het moment van samenstelling bekend zijn.
In de memo wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘wat is nodig’ en ‘wat is zinvol om te weten’.
Het onderdeel ‘wat is nodig’ is opgenomen onder het hoofdstuk Toelichting mutaties
decembercirculaire 2021 en het onderdeel ‘wat is zinvol’ onder het hoofdstuk ‘Overige
ontwikkelingen’. Dit uitdrukkelijk met de opmerking dat de onderdelen onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn om een totaalbeeld van de ontwikkelingen te kunnen hebben.
TOELICHTING MUTATIES DECEMBERCIRCULAIRE 2021
UITGANGSPUNTEN BEREKENING

De berekeningen zijn gemaakt op basis van de maatstaven in de laatst bekende specificatie nr. 8 per
26-11-2021 van het Ministerie BZK. Veruit de meeste maatstaven zijn met de status “definitief”
verwerkt, wat wil zeggen dat voor die onderdelen geen financiële mutaties meer komen. Met name
de maatstaf WOZ waarde is in de betaalspecificatie nog niet als definitief verwerkt. In de berekening
van deze memo is uitgegaan van de WOZ waarde vanuit onze eigen systemen en geeft daarmee het
meest betrouwbare beeld. Zoals gebruikelijk loopt het financieel effect van het verder definitief
worden van de maatstaven mee in het volgende jaar.
TABEL MUTATIES DECEMBERCIRCULAIRE

Onderstaand overzicht laat het verloop zien van de primitieve begroting 2021 naar de
decembercirculaire 2021. Alle tussentijdse mutaties zijn middels afzonderlijke memo’s en
besluitvorming reeds toegelicht en worden daarom als totaaleffect in de tabel opgenomen. De
mutaties van de decembercirculaire worden wel afzonderlijk weergegeven en in dit hoofdstuk per
onderdeel verder toegelicht. Daarnaast is volledigheidshalve een bijlage opgenomen met alle
inkomsten welke betrekking hebben op de Coronacompensatie via het gemeentefonds.
(bedragen x € 1.000)
Stand Primitieve begroting 2021 (obv
meicirculaire 2020)
Mutatie Septembercirculaire 2020
Stand Septembercirculaire 2020
Decembercirculaire 2020
Mutatie Decembercirculaire '20
Stand Decembercirculaire 2020
Mutatie Kadernota 2022
Stand Kadernota 2022
Meicirculaire 2021
Mutatie Meicirculaire '21
Stand Meicirculaire 2021
Aanvullende middelen Jeugd (75%) reeds
eerder verwerkt in de begroting
Reeds verwerkte Stelpost jeugd
Stand begroting voor aanvang
Septembercirculaire 2021
Algemeen
BCF Fonds
Accresontwikkeling
Schrappen opschalingskorting
Hoeveelheidsverschillen (aanpassing

2021

2022

2023

2024

2025

44.695
500
45.195

45.000
125
45.125

45.425
35
45.460

46.735
75
46.810

47.103 47.103
77
77
47.180 47.180

295
45.490
-115
45.375

95
45.220
616
45.836

95
45.555
963
46.518

95
46.905
429
47.334

95
95
47.275 47.275
1264
1264
48.539 48.539

1246
46.621

1007
46.843

726
47.244

481
47.815

308
1285
48.847 49.824

1.800

1.500
-400

1.400
-400

46.621

48.643

48.344

48.815

3
335
-

929
429

968
-

1.004
-

1.300
-400

2026

900
-400

49.747 50.324
1.137
-

1.313
-

Decembercirculaire 2021
Algemeen
Hoeveelheidsverschillen (aanpassing maatstaven)
Uitkeringsfactor
Taakmutaties
Jeugdhulp
Salarislasten zorgdomein (wmo)
Salarislasten zorgdomein (jeugd)
Robuust rechtsbeschermingssysteem
Versterking ondersteuning wijkteams
Impuls integraal werken
Systeemleren
Digitale voorzieningen (GDI, Mijn overheid, Digid en
BSN)
Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht
IU/DU/SU
Inburgering (IU)
Einde lening inburgeringsplichtig (DU)
Corona steunpakket
Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd
Continuïteit van zorg: meerkosten wmo
Lokaal cultuuraanbod
Gemeenteraadsverkiezingen (DU)
3 D’s in het sociaal domein
Participatie (IU)
Mutatie Decembercirculaire 2021
Stand Decembercirculaire 2021

-66
29

60

26
48
60
47
93
12
10

45
88
69
9

47
60
52
93
6
10

47
61
52
94

47
63
53
96

48
63
54
108

10

11

11

268
49.698

264
50.178

269
51.249

285
51.942

-12
16
17
6
36
24
58
40
44
389
47.443

370
50.707

ONTWIKKELING ACCRES EN HOEVEELHEIDSVERSCHILLEN

Hoeveelheidsverschillen
Aan de hand van de laatste specificatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de
aangeleverde maatstaven zijn een aantal maatstaven geactualiseerd of definitief bekend geworden. In
deze specificaties is met name de maatstaf “medicijnengebruik” als definitief cijfer opgenomen. De
structurele doorwerking van de maatstaven wordt in de eerste kwartaalbrief 2022 en de Kadernota
2023 meegenomen.
Uitkeringsbasis (effect uitkeringsfactor)
Er is een vrijval van de verdeelreserve. Dit betreft een gedeelte van de algemene uitkering dat niet aan
de gemeenten wordt uitgekeerd, maar als reservering apart wordt gehouden. De verdeelreserve dient
om onverwachte effecten bij de meting van maatstaven op te vangen. Op het moment dat maatstaven
definitief zijn of geen onverwachte ontwikkelingen meer kunnen doormaken wordt de verdeelreserve
verrekend.
Daarnaast is er een toename van de uitkeringsbasis. De uitkeringsbasis wordt berekend door de
vermenigvuldiging van het aantal verdeelmaatstaven met de bijbehorende gewichten (bedragen per
eenheid).
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TAAKMUTATIES
JEUGDHULP

In mei 2019 hebben de VNG en het Rijk afspraken gemaakt over de inrichting van een subsidieregeling
continuïteit cruciale jeugdzorg met een looptijd tot eind december 2021. Daarvoor is destijds € 20
miljoen vanuit de € 420 miljoen aan tijdelijke extra middelen Jeugdhulp voor gemeenten apart
gehouden op de begroting van het ministerie van VWS. Via de subsidieregeling kunnen aanbieders van
cruciale jeugdhulp tijdelijke liquiditeitssteun ontvangen indien dit noodzakelijk is om continuïteit van
zorg te garanderen. Er is afgesproken dat de middelen na afloop van de subsidieregeling weer worden
toegevoegd aan het gemeentefonds. Momenteel is nog € 18,9 miljoen beschikbaar in de
subsidieregeling. In deze circulaire wordt dan ook de nog beschikbare € 18,9 miljoen toegevoegd aan
het jeugdhulpbudget voor het jaar 2021. De resterende € 1,1 miljoen wordt op een later moment - na
terugbetaling door de aanbieders - teruggestort in het gemeentefonds.
Overigens wordt momenteel gewerkt aan verlenging van de subsidieregeling voor één jaar. Ter
overbrugging is € 5 miljoen op de begroting van het ministerie van VWS gereserveerd. Begin 2022 vindt
overleg plaats tussen het Rijk en VNG over het eventueel ophogen van de financiële middelen voor de
subsidieregeling. Hierover volgt naar verwachting meer informatie in de meicirculaire 2022.
SALARISLASTEN ZORGDOMEINEN WMO EN JEUGD

Het kabinet heeft aangegeven een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar te stellen om de
zorgsalarissen extra te verhogen en stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan
gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal
domein mogelijk te kunnen maken. Een bedrag van € 80 miljoen landt in de algemene uitkering. Een
structurele toevoeging vanaf 2022 van € 80 miljoen, gesplitst in € 40 miljoen voor jeugdzorg en € 40
miljoen voor Wmo (zowel opvang en begeleiding als huishoudelijke hulp). In het voorjaar 2022
ontvangen gemeenten, bij de verwerking van de reguliere loon- en prijsbijstelling voor Beschermd
Wonen, het resterende structurele bedrag van € 14 miljoen. Op 9 november heeft de VNG in haar brief
opgeroepen aan gemeenten om deze middelen in te zetten voor de looncomponent van de tarieven
en deze te indexeren met het OVA-percentage2.
VERSTERKING DIENSTVERLENING GEMEENTEN

De rijksoverheid geeft aan dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, er ook
maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden.
Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid,
waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij
gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met
2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen via diverse geldstromen. Vanaf 2021 is de
compensatie in het gemeentefonds € 109 miljoen. Dit bedrag bestaat uit de volgende 4 onderdelen:
1. Robuust rechtsbeschermingssysteem (circa € 25 mln.);
Het is belangrijk dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht
te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. Er is bij het
ministerie van JenV een programma rechtsbijstand waarin met partners wordt gewerkt aan
een stelselvernieuwing. Mede in opvolging van de POK wordt gewerkt aan een robuust
rechtsbeschermingsstelsel dicht bij de burger. Gemeenten zijn daarin belangrijke partners. De
resultaten van de aanpak door gemeenten zijn:
a) Toegang versnellen: inwoners hebben sneller en makkelijker toegang tot voorzieningen en
rechtsbescherming en verdwalen niet langer tussen uitvoeringsinstanties.
b) Betere gemeentelijke juridische dienstverlening: voor inwoners is voldoende juridische
2

VNG bericht 9 november 2021
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ondersteuning beschikbaar, zowel in de vorm van eerstelijns juridische ondersteuning als
in de versterking van de gemeentelijke ombudsfunctie.
c) Pilots robuuste rechtsbescherming: kennis over effectieve rechtsbescherming wordt door
gemeenten hergebruikt. Gemeenten hoeven niet elk het wiel zelf uit te vinden. In pilots zijn
effectieve (nieuwe) werkwijzen voor rechtsbescherming ontwikkeld, gemeenten zijn
ondersteund in het in gebruik nemen van die werkwijzen en gemeenten leren van elkaar.
2. Systeemleren (€ 5 mln.);
Om de dienstverlening in gemeenten daadwerkelijk en structureel te kunnen verbeteren is het
van belang dat de dienstverlening plaatsvindt in een ‘lerende uitvoeringspraktijk’. Binnen de
gemeentelijke uitvoering moet er ruimte zijn om te reflecteren op het eigen handelen in de
dienstverlening aan inwoners. Gemeenten moeten kunnen leren van de fouten en knelpunten
in hun uitvoeringspraktijk en kunnen leren van elkaar, zodat de gemeentelijke dienstverlening
aan inwoners in kwetsbare posities continu kan worden verbeterd. Het uiteindelijke doel
daarbij is de kwaliteit van de dienstverlening aan de meest kwetsbare burgers te verhogen en
zo in de gemeente een betere en veiligere leefomgeving te laten ontstaan.
De projectmatige capaciteit om de ‘lerende uitvoeringspraktijk’ in de gemeente vorm te geven,
is nog niet in alle gemeenten beschikbaar. Het is wenselijk dat er in alle gemeenten ruimte is
om het systeemleren in te richten. Deze capaciteit kan worden aangewend om aan te sluiten
bij het kennis- en leernetwerk van het programma Leefbaarheid en Veiligheid en de lessen uit
dat programma te vertalen naar de eigen gemeente.
3. Versterking ondersteuning wijkteams (tussen de € 45 mln. - € 50 mln.);
Compensatie van extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de
gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel
te verbeteren. Dit betekent dat voor de sociale wijkteams extra uitvoeringscapaciteit
beschikbaar komt, om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het
sociaal domein te verbeteren.
4. Impuls integraal werken (2021: € 69 mln., 2022: € 6 mln. en 2023: € 3 mln.);
Als onderdeel van het versterken van de gemeentelijke dienstverlening kunnen gemeenten
een impuls geven aan het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Voor de aanpak van
meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgen gemeenten incidenteel deze extra
middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met
elkaar te delen.

DIGITALE VOORZIENINGEN

Voor het aanbieden en financieren van digitale diensten door derden wordt een deel bekostigd door
een korting op het gemeentefonds. Het betreft hier de diensten met betrekking tot DigiD, gemeentelijk
gebruik BSN, Mijn Overheid en voorzieningen in de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).
KWALITEITSBORGING BOUW- EN WONINGTOEZICHT

Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in
werking. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna
volgen eventueel de meer complexere projecten. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het
bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Deze taken vervallen
hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen
bepaalde taken en krijgen gemeenten er extra taken bij. Voor de noodzakelijke voorbereidingen die
de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb ontvangen gemeenten in 2021
een initiële bijdrage.
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INTEGRATIE- EN DECENTRALISATIEUITKERINGEN
INBURGERING

Incidentele vergoeding voor de kosten die gemeenten maken voor informatievoorziening in
voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel. Dit betreft een vergoeding in de kosten die gemaakt
worden voor de ICT-voorzieningen die gereed moeten zijn op 1 januari 2022. De middelen worden
beschikbaar gesteld voor het inrichten van hun eigen ICT-landschap en de bijbehorende
werkzaamheden zoals het opleiden van medewerkers, het aanpassen van werkprocessen en de
noodzakelijke aanpassing of aanschaf van een softwaresysteem.
EINDE LENING INBURGERINGSPLICHTIG

Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog
steeds inburgeringsplichtig zijn. Gemeenten zullen inburgeraars die tot deze doelgroep behoren
begeleiden. Gemeenten gaan zelf over de wijze van invulling van de begeleiding. Via deze
decentralisatie-uitkering worden middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor begeleiding en
het in een beperkt aantal gevallen financieel ondersteunen van ELIPs bij het betalen van extra
cursusuren of examengelden.
AANVULLEND CORONAPAKKET
MEERKOSTEN JEUGD EN WMO

De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein (Jeugdwet en
Wmo) als gevolg van de coronapandemie in 2021 door het Rijk worden gecompenseerd. Er is een
onderzoek naar de omvang van de totale meerkosten in het sociaal domein uitgevoerd3. Op basis van
dit onderzoek is de totale hoogte van de compensatie met betrekking tot de Jeugdwet en Wmo
vastgesteld op € 136,1 miljoen. Deze compensatie betreft een afrondende afspraak voor meerkosten
over 2021. Een deel van het bedrag is als volgt toegevoegd aan de algemene uitkering van het
gemeentefonds:
- € 26,2 miljoen aan het cluster Jeugd.
- € 20,8 miljoen aan het cluster Maatschappelijke ondersteuning.
Ook komt er een regeling voor de meerkosten in de Jeugdwet en Wmo in 20224.
LOKAAL CULTUURAANBOD

De gemeenten ontvangen € 41,6 miljoen voor het in stand houden van de lokale en regionale cultuur
in 2021. De verdeling van deze middelen over de gemeenten is in deze circulaire verwerkt. Dit komt
bovenop de aan de gemeenten voor de eerste helft van 2021 verstrekte € 50 miljoen voor de
instandhouding van de lokale en regionale cultuur.
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Het kabinet stelt voor 2022 geld beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die
zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gezien de
huidige epidemiologische situatie. De extra kosten hangen onder meer samen met het huren van
locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag
voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van
stemlokalen, en met het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter
geschikt zijn om als stemlokaal in te richten.

3
4

Onderzoek meerkosten Jeugd en WMO
Meerkosten 2022 Jeugd en WMO
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3 D’S SOCIAAL DOMEIN
PARTICIPATIE (CORONASTEUN)

Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar voor het opvangen van de exploitatietekorten van de
Sociale Werkbedrijven.
OVERIGE ONTWIKKELINGEN
KLIMAAT EN ENERGIE

In de septembercirculaire 2021 is aangegeven dat het kabinet voor 2022 in totaal € 72,5 miljoen
beschikbaar stelt voor de klimaatakkoordtaken van gemeenten, ondersteuning van medeoverheden
en RES. Dit om te voorkomen dat de uitvoering van het Klimaatakkoord stil komt te vallen. In lijn met
de begrotingssystematiek zal het deel van de middelen dat wordt toegevoegd aan het gemeentefonds
en het provinciefonds naar verwachting bij Voorjaarsnota 2022 beschikbaar komen en worden
verwerkt in de meicirculaire 2022. Het is aan een nieuw kabinet om een besluit nemen over de totale
uitvoeringskosten voor de periode 2022 en verder.
ENERGIEARMOEDE

De gemeenten krijgen in 2022 eenmalig € 200 miljoen in de algemene uitkering van het
gemeentefonds om ongeveer 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal
minimum ongeveer € 200 compensatie te geven voor de hoge energieprijzen. Dat schrijft
staatssecretaris A.D. Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid5. Dit geld komt bovenop de
eerder toegezegde middelen via een specifieke uitkering van € 150 miljoen, welke verderop in deze
memo staat beschreven.
De groep is te groot voor gemeentelijk maatwerk. Dat zou namelijk vereisen dat gemeenten in voor
elk huishouden zouden moeten vaststellen of er sprake is van een sterk gestegen energierekening, en
of dat huishouden financiële probleem heeft door de sterk gestegen energierekening. Daarom wordt
het een categoriale bijzondere bijstand. Dat vereist een wetswijziging. Ook accepteert het Rijk
daarmee ook huishoudens worden ondersteund die níét in de financiële problemen zijn gekomen door
de gestegen energierekening.
Er komt een niet-bindende richtlijn voor de doelgroep. Tot de doelgroep horen ook werkende armen,
IOW- gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag
inkomen.
AANGEPASTE WERKWIJZE WOONPLAATSBEGINSEL

Op 2 november 2021 hebben het Rijk en de VNG een aangepaste werkwijze rondom de implementatie
van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel afgesproken). Door de aangepaste werkwijze blijven
gemeenten tijdelijk (langer) financieel verantwoordelijk voor een deel van jeugdigen voor wie de
zorgvuldige overdracht naar de daadwerkelijk verantwoordelijke gemeente nog niet volledig is
afgerond. Gemeenten kunnen deze dan verrekenen met de daadwerkelijk financieel
verantwoordelijke gemeente of, wanneer er sprake is van niet-verrekenbare kosten, gebruik maken
van een vangnetregeling. Het Rijk reserveert hier vooralsnog € 30 mln. voor. Wanneer dit niet genoeg
blijkt dan besluiten VNG en het Rijk gezamenlijk over de ophoging van deze middelen.
HERIJKING GEMEENTEFONDS

De fondsbeheerders hebben in februari 2021 de herverdeeleffecten van de herijking van het
Gemeentefonds voor het jaar 2017 gepubliceerd. Naar aanleiding van dit voorstel heeft de Raad voor
het Openbaar bestuur (ROB) op 25 maart een tussenbericht met kritische vragen en opmerkingen
uitgebracht. Het ging onder andere over de uitlegbaarheid van de herverdeeleffecten, met name in
het sociaal domein. Dat was voor de fondsbeheerders aanleiding het voorstel opnieuw te bezien.
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Onder andere wordt een maatstaf vervangen voor het verklaren van gemeentelijke kosten door de
gezondheidssituatie van de inwoners.
Op 9 juli jl. hebben de fondsbeheerders een aangepast voorstel voor het jaar 2017 bekend gemaakt en
op 12 augustus jl. de actualisatie van het verdeelvoorstel Gemeentefonds naar het jaar 2019. In dit
verdeelvoorstel gaan 168 gemeenten er op vooruit en 187 gemeenten er op achteruit.
De ROB bracht op 19 oktober 2021 zijn eindadvies uit. De raad ziet een verbetering ten opzichte van
het huidig verdeelstelsel. Wel is onder andere een vijftal onderwerpen opgenomen waaraan voldaan
zou moeten worden voorafgaand aan de invoer. De VNG heeft het ministerie van BZK gevraagd om
een reactie op het advies van de ROB. Daar heeft BZK op 13 december op gereageerd6.
Vervolgens start de VNG consultatie bij gemeenten in de maanden december en januari. De ALV van
de VNG zal 11 februari 2022 een besluit nemen. Een nieuw kabinet zal een besluit moeten nemen over
het nieuwe verdeelstelsel. Inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2023. De publicatie van
definitieve resultaten is uiterlijk in de meicirculaire 2022.
Tot de verwerking in de circulaire van het gemeentefonds worden de maatstafgegevens en de omvang
van de clusters, waaruit de verdeling is opgebouwd, geactualiseerd. De fondsbeheerders verwerken
dan ook de taakmutaties die in de periode 2019-2022 hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden.
Dat kan leiden tot verschuiving in de herverdeeleffecten. De herverdeeleffecten zullen op dat moment
definitief worden vastgesteld. Op deze definitieve stand van de herverdeeleffecten wordt ook het
ingroeipad gebaseerd. Sowieso is de toezegging gemaakt dat bij de inwerkingtreding van de herijking
strak gemonitord wordt op de eventuele knelpunten en deze nader worden onderzocht.
De VNG stelt de gemeenten voor om níét in te stemmen met het voorstel voor de herverdeling7. Eerst
moet volledig recht worden gedaan aan de aanbevelingen van de Raad voor het Openbaar Bestuur.
Als dat betekent dat de nieuwe verdeling niet per 2023 kan ingaan, dan kan een interimmaatregel een
tijdelijke oplossing zijn. Dat staat in de conceptresolutie ‘Naar een uitlegbaar en stabiel beter
verdeelmodel gemeentefonds’ die de VNG voorstelt voor de ledenvergadering van 13 januari 2022.
EVALUATIE NORMERINGSSYTEMATIEK

De normeringsmethodiek is wat in de volksmond heet ‘samen de trap op en samen de trap af’. Aan
het eind van elke kabinetsperiode wordt de methodiek geëvalueerd. Hiervoor is een
interdepartementale werkgroep ingesteld en tevens heeft de VNG zijn mening gegeven. Pijnpunt is
vooral de stabiliteit van accressen, binnen een jaar, over de circulaires heen en tussen jaren.
De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft in juni jl. een rapport gepubliceerd8. In het rapport
is het volgende advies opgenomen:
-

Eerst basis op orde, de middelen moeten toereikend zijn;
Herstellen bestuurlijke verhoudingen, vertrouwen;
Splitsing in een basisfonds, gezamenlijk fonds en een medebewindsfonds;
a. Basisfonds: brede koppeling aan meerjarig rijksuitgavenkader bij zgn. Startnota, inclusief
Nationaal Groeifonds;
Dus 4 jaar vast component voor volume, wel actualisatie in circulaires van inflatie.
b. Medebewindsfonds: eigen volume en indexatie;
c. Gezamenlijke fondsen voor grote opgaven als energietransitie, klimaat, woningbouw.
Het nieuwe kabinet zal besluiten hoe hier mee om te gaan.

Brief BZK reactie op advies ROB
Resolutie herijking gemeentefonds
8 Advies toepassing Normeringssystematiek
6
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CORONA ONTWIKKELINGEN VIA GEMEENTEFONDS
INKOMSTENDERVING

De gemeenten hebben compensatie ontvangen van het Rijk voor de gederfde inkomsten van 2020 op
basis van het verschil tussen begrote inkomsten 2020 (gegevens begroting) en gerealiseerde
inkomsten 2020 (gegevens jaarrekening). De compensatie betreft in ieder geval de volgende posten:
toeristenbelasting, parkeerbelasting, terrasprecario- en reclamebelasting, marktgelden,
evenementenleges, havengelden en kwijtschelding / oninbaar verklaren lokale heffingen als gevolg
van corona. De definitieve aanvullende compensatie is bekend geworden aan de hand van een uitvraag
in het najaar van 2021. Voor Diemen was de eerder ontvangen compensatie toereikend, waardoor er
geen aanvullende compensatie meer in deze circulaire is opgenomen.
Aanvullend hierop heeft het kabinet besloten de reële compensatie voor de inkomstenderving over
2021 over het gehele kalenderjaar te bezien. Gemeenten zullen ook over 2021 compensatie van de
inkomstenderving ontvangen. In de eerste helft van volgend jaar zal meer informatie over het proces
worden ontvangen.
ONTWIKKELINGEN VIA SPECIFIEKE UITKERING
ENERGIEARMOEDE

Het Rijk stelt 150 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten, die in buurten waar veel
energiearmoede voorkomt gericht aan de slag kunnen gaan. Gemeenten bepalen zelf hoe ze dit doen,
ook in overleg met woningcorporaties. Dit kan bijvoorbeeld via het uitgeven van vouchers waarmee
energiebesparende producten gekocht kunnen worden, het uitdelen van energieboxen met
bijvoorbeeld tochtstrips, radiatorfolie en led-lampen of het geven van energieadvies door
energieteams langs gezinnen te laten gaan.
BIJLAGE 1 COMPENSATIE CORONA STEUNMAATREGELEN DIEMEN T/M DECEMBER
In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de inkomsten voor de gemeente Diemen die in het
kader van de compensatie corona zijn uitgekeerd via het gemeentefonds. De uitgaven die de gemeente
heeft gehad op deze posten zijn niet in dit overzicht opgenomen, deze zijn opgenomen in de planning
& control documenten.
Aanvullend pakket re-integratie en impuls re-integratie (€ 41.000 EN € 22.000)
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor
de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar (€ 40 miljoen in 2020; € 90 miljoen in 2021).
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) 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 begeleiden9.
Gemeentelijk schuldenbeleiden bijzondere bijstand (€ 42.000 EN € 15.000))
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 ondersteunen10.
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Kamerbrief 30 november Minister SZW, voortgang uitwerking aanvullend sociaal pakket
Kamerbrief 28 september Minister SZW, intensivering armoede- en schuldenaanpak
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Opschalingskorting (€ 247.000)
Hoewel geen directe vergoeding betreft, is er als gevolg van de coronacrisis besloten gemeenten
tijdelijk meer financiële ruimte te geven. Hiermee is de toename in de opschalingskorting voor 2 jaar
uitgesteld.
Perspectief jeugd en jongeren (€ 40.000)
Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een Jeugdpakket van
€ 58,5 miljoen wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale
organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren
op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Gemeenten ontvangen extra
middelen t.b.v. de inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken. Een bedrag van € 40 miljoen is
aan de algemene uitkering toegevoegd.
Jongerenwerk jeugd (€ 26.000)
Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van
jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een
signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld.
Mentale ondersteuning jeugd (€ 22.000)
Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Als onderdeel van
het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 202111 zet het
kabinet daarom met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van
jongeren te versterken, door bijvoorbeeld: geven van trainingen, zoals weerbaarheidstrainingen, inzet
op extra coaching van jongeren, inrichten van meer inloophuizen waar jonge ervaringsdeskundigen
andere jongeren hulp bieden voor mentale ondersteuning, inrichten van buddyprojecten waarbij
jongeren gekoppeld worden aan een leeftijdsgenoot voor mentale steun. Om jongeren uit bepaalde
risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van jongerenwerk uit het
Jeugdpakket.
Jongerenwerk jeugd (€ 15.000)
Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Daarom zetten
we met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te
versterken, door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals
bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten
voor sociale en ondersteuningsactiviteiten.
Tijdelijke onderdsteuning noodzakelijke kosten (€ 275.770)
De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door
de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in
hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere
regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan
verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de
coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken.
Afvalverwerking (€ 52.000)
Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met
betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in
hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de
verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom, gestegen. Tegelijkertijd ontvangen de
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/12/kabinet-stelt-200-miljoen-euro-beschikbaar-voorwelzijn-in-coronatijd
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gemeenten voor andere afvalstromen een vergoeding. Maar omdat deze stromen zijn toegenomen, is
de vergoeding hiervoor gedaald.
Bestrijding eenzaamheid ouderen (€ 49.000)
Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al
in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Het kabinet
stelt middelen ter beschikking zodat – via gemeenten en lokale partners – kan worden ingezet op onder
meer de volgende acties:
• Extra contact met ouderen: huisbezoeken, digitaal en belcontact. Hierdoor ontstaat tevens meer
zicht op hoe het werkelijk met ouderen gaat.
• Extra helpende handen: boodschappen, hulpvragen doorzetten, helpen contact met anderen te
maken.
• Inzet op verbinding tussen mensen: creëren van meer mogelijkheden elkaar coronaproof te
ontmoeten, mensen aan elkaar koppelen om samen activiteiten te organiseren.
• Extra inzet op zingeving: alternatieve dagbesteding helpen organiseren, deelname culturele
activiteiten.
Extra begeleiding kwetsbare groepen (€ 45.000)
De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen met begeleiding er heel anders uitziet: dagbesteding
gaat soms niet door (horeca is bijvoorbeeld gesloten), er komen minder mensen langs, niet iedereen
begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen
met andere beperkingen. Bijvoorbeeld kwetsbare mensen met een medische aandoening die zeer
bang zijn besmet te raken gezien de risico’s dat deze besmetting fataal kan zijn of zeer ernstige
consequenties kan hebben. Dit maakt dat extra ondersteuning nodig is zodat lokaal kan worden
geïnvesteerd.
Cultuurmiddelen (€ 50.000)
Veel van de culturele instellingen die door gemeenten worden ondersteund, komen door de
coronacrisis in de problemen omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen. Met
deze extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te
ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden12.
Tweede kamer verkiezingen (€ 33.000)
Om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij Tweede Kamerverkiezing in 2021 als gevolg
van de coronamaatregelen heeft het kabinet € 30 miljoen ter beschikking gesteld. In overleg met de
VNG is besloten tot een aanvullende compensatie van € 26,9 miljoen, waarvan € 22 miljoen wordt
uitgekeerd als compensatie voor gemeenten via het gemeentefonds. Deze compensatie is bedoeld
voor gemeenten voor onder meer de extra organisatie, het inrichten van stemlokalen en instellen van
stembureaus voor vervroegd stemmen, het drukken, opslaan en beveiligen van stembescheiden, de
portokosten van briefstembescheiden, het instellen van afgiftepunten en van briefstembureaus. Het
resterende bedrag van € 4,9 miljoen is bestemd voor activiteiten voor communicatie/voorlichting,
ondersteuning voor gemeenten en evaluatie.
Jeugd aan Zet (€ 10.000)
Het programma beoogt jongeren te ondersteunen die geraakt worden door de effecten van de
coronacrisis. Doordat de dagelijkse activiteiten voor veel jongeren door de coronacrisis niet of niet
goed mogelijk zijn (zoals onderwijs, sport, sociale ontmoetingen en de mogelijkheid om te werken) is
er een toenemende overlast van jongeren in de openbare ruimte. Ook is er vanwege de steeds
verdergaande en langdurige beperkende maatregelen grote zorg over het effect van de
coronamaatregelen op de fysieke en psychische gezondheid van jongeren.
Kamerbrief 16 november Minister OCW, Uitwerking maatregelen tweede specifieke pakket voor de culturele
en creatieve sector
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Het programma maatschappelijke diensttijd (MDT) (uitgevoerd door de ministeries van VWS, SZW
en OCW) is van harte bereid om de jongeren in deze crisistijd te ondersteunen. Via dit programma
wordt al een grote groep jongeren bereikt en tijdens de coronacrisis extra ondersteund. Het
programma MDT zit nog in de groeifase en zoekt meer verbinding met gemeenten, zodat het
programma MDT kan doorgroeien naar een landelijk dekkend netwerk. Om deze win-win situatie te
versterken wordt ook ten behoeve van de wintereditie van Jeugd aan Zet een financiële bijdrage
verstrekt van € 3,1 miljoen aan gemeenten in Nederland. Er nemen 307 gemeenten deel en per
gemeente is een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen gemeenten in deze
coronatijd jongeren ondersteunen en tegelijkertijd kunnen jongeren een maatschappelijke bijdrage
leveren waar deze nu nodig is.
Heroriëntatie zelfstandigen (€ 11.000)
Bij de aankondiging van het tweede steun- en herstelpakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1
januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kan
grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald.
Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is in 2021 incidenteel een bedrag van € 6,39
miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd.
Gemeentelijk schuldenbeleid 2022 (€ 42.268) en Bijzondere bijstand 2022 (€ 21.134)
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen voor het
gemeentelijk schuldenbeleid (€ 30 miljoen in 2022) en de bijzondere bijstand (€ 15 miljoen in 2022)
beschikbaar. Gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis
te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek.
Aanvullende pakket re-integratie 2022 (€ 7.722) en Impuls re-integratie 2022 (€ 22.757)
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen beschikbaar
voor de re integratie van bijstandsgerechtigden (€ 14,740 miljoen in 2022). 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 2022 een tijdelijke impuls voor re-integratie
(€ 43,438 miljoen) die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg
van de crisis de bijstand instromen te intensiveren.
Meerkosten Jeugd en WMO (€ 60.377)
De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein (Jeugdwet en
Wmo) als gevolg van de coronapandemie in 2021 door het Rijk worden gecompenseerd. Er is een
onderzoek naar de omvang van de totale meerkosten in het sociaal domein uitgevoerd . Op basis van
dit onderzoek is de totale hoogte van de compensatie met betrekking tot de Jeugdwet en Wmo
vastgesteld op € 136,1 miljoen. Deze compensatie betreft een afrondende afspraak voor meerkosten
over 2021.
Een deel van het bedrag is als volgt toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds:
- € 26,2 miljoen aan het cluster Jeugd.
- € 20,8 miljoen aan het cluster Maatschappelijke ondersteuning.
Ook komt er een regeling voor de meerkosten in de Jeugdwet en Wmo in 2022 .
Lokaal Cultuuraanbod (€ 58.116)
De gemeenten ontvangen € 41,6 miljoen voor het in stand houden van de lokale en regionale cultuur
in 2021. De verdeling van deze middelen over de gemeenten is in deze circulaire verwerkt. Dit komt
bovenop de aan de gemeenten voor de eerste helft van 2021 verstrekte € 50 miljoen voor de
instandhouding van de lokale en regionale cultuur.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (€ 40.259)
Het kabinet stelt voor 2022 geld beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die
zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gezien de
huidige epidemiologische situatie. De extra kosten hangen onder meer samen met het huren van
locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag
voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van
stemlokalen, en met het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter
geschikt zijn om als stemlokaal in te richten.
Participatie (€ 44.106)
Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale
Werkbedrijven.
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Toelichting op de vergoeding
Brief 28 en 31 augustus
Brief 23 September
Brief 30 Oktober
Brief 16 November
Brief 26 maart 2021

