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Voorstel
De raad wordt door middel van deze raadsinformatiebrief voorgesteld om de budgettaire
effecten van de meicirculaire gemeentefonds 2020 meerjarig te verwerken in de 1e
tussenrapportage 2020. Daarbij het verzoek de financiële gevolgen hiervan te betrekken bij
de behandeling van de kadernota 2021. Daarbij zullen passende maatregelen moeten worden
genomen om te komen tot het presenteren van een uiteindelijk structureel sluitende
begroting 2021.
1. Aanleiding
De meicirculaire gemeentefonds 2020 is ontvangen. De inhoud van deze circulaire geeft
aanleiding tot een aantal financiële bijstellingen van het financieel meerjarenperspectief 2020
t/m 2024. Hiermee dient tevens rekening te worden gehouden bij de samenstelling van de
begroting 2021. In deze raadsinformatiebrief wordt de informatie van de circulaire inhoudelijk
en financieel toegelicht en gedeeld. Het voorstel is om de budgettaire effecten meerjarig te
verwerken in de 1e tussenrapportage 2020. Daarbij het verzoek om de financiële gevolgen
hiervan te betrekken bij de behandeling van de kadernota 2021.
2.

Wettelijk kader en/of beleidskaders

Financiële-verhoudingswet (Fvw)
3.

Eerdere besluiten

Niet van toepassing.
4.

Partners

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
5.

Onderbouwing

Onderstaand een aantal belangrijke aandachtspunten uit de meicirculaire gemeentefonds
2020:
Accressen


Het accres (=groei gemeentefonds) 2020 is iets lager ten opzichte van de
septembercirculaire 2019. Als onderdeel van het compensatiepakket
Coronamaatregelen zijn VNG en de Fondsbeheerders overeen gekomen de accressen
2020 en 2021 te fixeren op de stand van deze meicirculaire. Hiermee wordt voor deze
jaren de methodiek ‘trap op, trap af’ uitgeschakeld en ontstaat er enige financiële

stabiliteit.
De accressen 2022 t/m 2024 ontwikkelen zich negatief.
BTW-compensatiefonds (BCF)


Gemeenten hebben minder gedeclareerd bij de BTW-compensatiefonds (BCF) dan
vooraf werd ingeschat waardoor uiteindelijk meer hiervoor via het gemeentefonds
wordt terugontvangen dan gedacht.

Opschalingskorting


De opschalingskorting (door het rijk al eerder opgelegd in de veronderstelling dat
gemeenten minder apparaatskosten hebben als ze gaan fuseren) is door middel van
deze circulaire t/m 2024 verwerkt in de effecten op de hoogte van de uitkering uit het
gemeentefonds.
Schatting van de laatste nog te verwerken toekomstige korting bedraagt voor
Laarbeek structureel € 142.000 nadelig in 2025.

Sociaal Domein


De extra aan de gemeenten toegekende tijdelijke middelen voor Jeugdhulp over de
periode 2019 t/m 2021 bedragen landelijk respectievelijk € 400, € 300 en € 300
miljoen. Dit betekent voor Laarbeek een toekenning van extra tijdelijke middelen.
Voor 2022 en verder zijn deze tijdelijke middelen met € 315.000 al bij de begroting
2020 Laarbeek structureel ingeraamd. In september 2020 zal naar aanleiding van de
verwachte uitslag van het onderzoek naar de kosten Jeugdzorg duidelijk worden of
deze door het rijk inderdaad structureel vergoed zullen gaan worden. Dit vormt dus
tot op heden nog een financieel risico.



Met ingang van het jaar 2020 worden de loon- en prijscompensaties voor het Sociaal
Domein opgenomen in de accressen. Hier moet dus aanvullend rekening mee worden
gehouden qua indexering van onze uitgavenbudgetten Zorgkosten Sociaal Domein
2021.



Verder worden voor invoering van de ‘Wet Inburgering’ per 1 juli 2021 extra middelen
beschikbaar gesteld. In 2020 krijgt Laarbeek voor de invoeringskosten een eenmalig
bedrag vergoed van € 45.000. Voor de uitvoering van deze wet krijgt Laarbeek met
ingang van 2021 een vergoeding van € 28.000 oplopend naar structureel € 70.000 in
2023.

Het kabinet heeft eind mei aangekondigd dat zij de medeoverheden financieel zal gaan
compenseren als gevolg van de coronacrisis. Met dit compensatiepakket ter waarde van
€ 542 miljoen (voor de eerste periode tot 1 juni) ondersteunt het kabinet de medeoverheden
om hun taken en plichten in het publieke domein te blijven uitvoeren, waardoor de burgers
en ondernemers kunnen blijven rekenen op een goede dienstverlening. De definitieve cijfers
en verdeling zal bekend gemaakt worden in de komende septembercirculaire 2020.
Samenvattend geeft deze meicirculaire 2020 gemeentefonds over de jaren 2020 en 2022
budgettair gezien een positieve bijstelling van respectievelijk € 133.000 en € 138.000. Echter
de jaren 2021, 2023 en 2024 laten een negatieve bijstelling zien van respectievelijk
€ 28.000, € 41.000 en € 34.000.
6.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

7. Financiële toelichting
De budgettaire effecten als gevolg van de meicirculaire gemeentefonds 2020 zijn over de
periode 2020 t/m 2024 als volgt:
(+=voordelig budgettair effect / -=nadelig budgettair effect)

(bedragen x 1.000)

Meicirculaire gemeentefonds 2020

2020
133

2021
-28

2022
138

2023
-41

2024
-34

Voor een nadere specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijlagen.
Het voorstel aan de raad is om deze bijstelling van financieel meerjarenperspectief met
ingang van 2020 te verwerken in de 1e tussenrapportage 2020 en vormt daarmee tevens een
onderdeel van de Kadernota 2021.

8.

Bijlagen
1. Meicirculaire gemeentefonds 2020;
2. Financiële gevolgen 2020-2024 ‘Meicirculaire gemeentefonds 2020’.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris van Laarbeek,

de burgemeester van Laarbeek,

J.W.M. van de Ven

F.L.J. van der Meijden

