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Aanleiding
 De memo is opgesteld om de raad te informeren over de verwerking van de septembercirculaire 2020
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht
Kernboodschap
Vaststelling van de bijbehorende begrotingswijziging is nodig om het financiële vertrekpunt voor de begroting 2020 en verder te
actualiseren.
Bijlagen
Begrotingswijziging septembercirculaire 2020
Erratum blz 5 van de Programmabegroting 2021-2024 betreffende het saldooverzicht.
Op de volgende bladzijde treft u het overzicht van de mutaties en de voorgestelde verwerking aan.
Daarna worden de mutaties kort toegelicht.
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Verwerking septembercirculaire 2020
2020
2021
2022
2023
2024
Beginstand (meicirculaire 2020)
37.577.161 38.153.621 38.941.984 39.226.722 39.653.276
1 Plafond BTW-compensatiefonds
139.820
2 Ontwikkeling uitkeringsbasis en hoeveelheidsverschillen
-42.068
-193.262
-291.066
-338.831
-266.982
3 Jeugdhulp 2022, aanvulling op extra middelen 2019 - 2021
279.714
4 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)
17.628
32.051
5 Gezond in de stad (DU)
7.893
7.893
7.893
6 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)
6.000
6.000
6.000
6.000
7 Participatie (IU)
113.817
Corona steunpakket
8 Voorschoolse voorziening peuters (DU)
10.894
9 Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)
100.981
228.751
10 Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg
33.929
11 Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015
21.768
12 Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU)
9.240
13 Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU)
1.255.000
14 Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU)
19.446
15 Toezicht en handhaving
100.470
16 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivn Covid-19 (DU)
55.490
17 Buurt- en dorpshuizen
20.157
18 Vrijwilligersorganisaties jeugd (compensatie corona)
10.106
19 Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU)
33.682
20 Lokale culturele voorzieningen
85.000
21 Lokale culturele voorzieningen
81.831
Subtotaal corona steunpakket
1.837.994
228.751
22 Correctie dubbele aframing i.v.m. vertrek Mytylschool per sept. 2022
111.000
111.000
Totaal mutaties septembercirculaire 2020
2.075.084
81.433
2.541
-221.831
-149.982
Nieuwe stand algemene uitkering
39.652.245 38.235.054 38.944.525 39.004.891 39.503.294
Apart verwerken
23 Wsw deel participatie
-95.966
Totaal effect op begrotingssaldo
1.979.118
81.433
2.541
-221.831
-149.982
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1 Plafond BTW-compensatiefonds
De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds en het
bijbehorende plafond leiden met ingang van 2015 tot een
toename of afname van de algemene uitkering. De ruimte onder
het plafond is voor het jaar 2020 nu geraamd op € 96,548
miljoen en wordt nu als voorschot in de uitkering 2020 verwerkt.
In de meicirculaire 2021 wordt de ruimte onder het plafond voor
het jaar 2020 definitief vastgesteld en wordt het verschil met de
huidige raming van € 96,548 miljoen met de gemeenten
afgerekend.
2 Ontwikkeling uitkeringsbasis en hoeveelheidsverschillen
Betreft technische aanpassingen in de berekeningssystematiek,
stijging van verwacht aantal bijstandsgerechtigden en
hoeveelheidsverschillen in de maatstaven.
3 Jeugdhulp 2022, aanvulling op extra middelen 2019 - 2021
Extra jaar volgend op de incidentele extra middelen jeugdhulp
2019-2021. het kabinet schuift het besluit over structureel extra
geld door tot na de verkiezingen. Betreft algemene middelen,
aangezien ook de kosten zijn begroot ten laste van de algemene
middelen.
4 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)
Deze uitkering is erop gericht dak- en thuisloosheid zoveel
mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat niemand op
straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van daken thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van in totaal
€ 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021.De 312
regiogemeenten ontvangen ieder een bedrag van € 17.628 in
2020 en € 32.051 in 2021. Het gaat in totaal om € 5,5 miljoen in
2020 en € 10 miljoen in 2021. Het overige budget gaat naar de
22 centrumgemeenten. Dit bedrag maakt nog geen onderdeel
uit van het gemeentefonds.

Het budget is al aangevraagd in de begroting 2021 maar dan
voor de jaren 2021 en 2022, valt daarom hier nu vrij in algemene
middelen.
5 Gezond in de stad: impuls Kansrijke start
Vooralsnog naar algemene middelen. Het bedrag valt onder de
collegebevoegdheid en is later indien noodzakelijk via een
onderbouwd collegevoorstel aan te vragen.
6 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)
Gemeenten ontvangen jaarlijks in het kader van cluster 4 van de
meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 een bedrag
van in totaal € 3,825 miljoen. De middelen zijn bedoeld voor
lokale versterking omgevingsveiligheid. Dit geeft gemeenten de
ruimte om te komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van
omgevingsveiligheidsbeleid. Op die wijze wordt
omgevingsveiligheid goed lokaal ingebed.
Vooralsnog naar algemene middelen. Het bedrag valt onder de
collegebevoegdheid en is later indien noodzakelijk via een
onderbouwd collegevoorstel aan te vragen.
7 Participatie (IU)
Betreft hogere uitkering Wsw uitkering vanuit het rijk (Wet
sociale werkvoorziening) in verband met corona ad € 95.966,die normaliter een op een wordt doorbetaald aan het Wnk en
een bonus beschut werken ad € 17.851,- die naar de algemene
middelen gaat.
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Corona steunpakket
8 Voorschoolse voorziening peuters (DU)
De decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters is
met € 8,3 miljoen verhoogd in verband met de (gedeeltelijke)
sluiting van de kinderopvang in de periode 16 maart tot en met 7
juni 2020 in verband met het coronavirus. Met deze eenmalige
ophoging ontvangen gemeenten middelen om de eigen bijdrage
van de ouders/verzorgers te vergoeden voor de hiervoor
genoemde periode. Naar algemene middelen, de eventuele
extra kosten vallen in het jaarrekeningresultaat en worden
bijgehouden via de coronarapportage.
9 Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)
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. Dit leidt tot een verhoging van de
algemene uitkering in 2020 en 2021. Betreft algemene
middelen. Het kabinet heeft bewust de jaarschijf 2022
toegevoegd zodat zij de discussie over het afschaffen van de
opschalingskorting kunnen doorschuiven tot na de Tweede
Kamer verkiezingen.
10 Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg
Omwille van de continuïteit van zorg voor cliënten zijn
maatregelen getroffen om cliënten grond van de Jeugdwet hulp
en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Naar algemene
middelen, de eventuele extra kosten vallen in het
jaarrekeningresultaat.

11 Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015
Omwille van de continuïteit van zorg voor cliënten zijn
maatregelen getroffen om cliënten grond van de WMO 2015
hulp en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Naar algemene
middelen, de eventuele extra kosten vallen in het
jaarrekeningresultaat.
12 Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU)
De Minister van VWS heeft besloten de eigen bijdrage voor de
Wmo (excl. beschermd wonen en opvang) 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. Vanwege een onevenredige uitvoeringslast voor
gemeenten en aanbieders rond het tijdelijk opschorten van de
eigen bijdrage is besloten om Wmo-cliënten in genoemde
maanden vrij te stellen van de eigen bijdrage. Naar algemene
middelen, de eventueel lagere inkomsten vallen in het
jaarrekeningresultaat en worden bijgehouden via de
coronarapportage.
13 Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU)
Het betreft compensatie van gederfde inkomsten voor toeristenen parkeerbelasting over vooralsnog de periode 1-3 t/m 1-6-20.
De verdeling van het beschikbaar gestelde bedrag vindt plaats
naar rato van het geraamde jaarbedrag voor 2020 o.b.v. IV3.
Naar algemene middelen, de eventueel lagere inkomsten vallen
in het jaarrekeningresultaat en worden opgenomen de
coronarapportage.
14 Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU)
Door de coronamaatregelen waren er in de periode van 1 maart
tot 1 juni geen terrassen opgesteld en zijn er geen markten en
evenementen geweest. Gemeenten zijn daardoor
geconfronteerd met een terugval van inkomsten uit
Pagina 4 van 6

terrasprecario en uit markt- en evenementenleges. Het kabinet
heeft besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020
tot en met 1 juni 2020 voor dit doel te compenseren voor een
bedrag van € 20 miljoen. Naar algemene middelen, de
eventueel lagere inkomsten vallen in het jaarrekeningresultaat
en worden bijgehouden via de coronarapportage.
15 Toezicht en handhaving
Het kabinet stelt € 50 miljoen voor 2020 beschikbaar om
gemeenten te compenseren voor de extra toezicht- en
handhavingskosten als gevolg van de coronamaatregelen;
onder andere de extra inzet van boa’s en de extra
verkeersmaatregelen. Naar algemene middelen, de eventuele
extra kosten komen via doorbelasting vanuit de BUCH in de
firap 2020 cq vallen in het jaarrekeningresultaat en worden
bijgehouden via de coronarapportage.
16 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 i.v.m. Covid-19 (DU)
Het kabinet stelt € 30 miljoen beschikbaar om gemeenten te
compenseren voor de extra kosten bij de
herindelingsverkiezingen in november 2020 en de Tweede
Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen.
De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende
kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk
moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis
beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor
toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende
werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding
van de verkiezingen. Naar algemene middelen, de eventuele
extra kosten worden separaat aangevraagd en een deel moet
waarschijnlijk in 2021 beschikbaar worden gesteld indien nodig.
De extra uitgaven worden bijgehouden via de coronarapportage

17 Buurt- en dorpshuizen
Het betreft een bijdrage voor extra uitgaven die onder andere
bestaan uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van
tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur
van buurt- en dorpshuizen. Naar algemene middelen, de
eventueel lagere inkomsten cq extra uitgaven worden
bijgehouden via de coronarapportage.
18 Vrijwilligersorganisaties jeugd
Het kabinet stelt € 7,3 miljoen beschikbaar om lokale
vrijwilligersorganisaties, zoals de scouting en speeltuinen, te
compenseren voor schade als gevolg van de
coronamaatregelen. Naar algemene middelen, de eventuele
extra kosten vallen in het jaarrekeningresultaat en worden
bijgehouden via de coronarapportage.
19 Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU)
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. Voor deze
periode heeft het kabinet € 23 miljoen in 2020 beschikbaar
gesteld ter compensatie van de kosten van deze opvang. De
kosten worden door gemeenten aan kinderopvangorganisaties
en scholen vergoed. Naar algemene middelen, de eventuele
extra kosten vallen in het jaarrekeningresultaat en worden
bijgehouden via de coronarapportage.
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20 Lokale culturele voorzieningen
Voor de borging van lokale en regionale culturele infrastructuur
is tot 1 juni € 60 miljoen beschikbaar gesteld. Het bedrag voor
Bergen ad € 85.000,- is al eerder toegekend via apart
collegevoorstel met begrotingswijziging. Nu naar algemene
middelen. De extra uitgaven worden bijgehouden via de
coronarapportage.
21 Lokale culturele voorzieningen
Er is een 2e tranche (juli t/m december) beschikbaar gesteld van
€ 60 miljoen, de cijfers wijken iets af door technische berekening
vanuit rijk. Indien meer nodig is dan de eerder beschikbaar
gestelde € 85.000,- vallen de extra kosten in het
jaarrekeningresultaat. De extra uitgaven worden bijgehouden via
de coronarapportage.
22 Correctie dubbele aframing i.v.m. vertrek Mytylschool per
september 2022
In de Kadernota 2020 was al € 111.000,- afgeraamd met ingang
van 2023. In de meicirculaire 2020 is dit abusievelijk nog een
keer meegenomen. Dit wordt nu hersteld en leidt tot een
voordeel van € 111.000,- vanaf 2023.
Apart verwerken
23 Wsw deel participatie
Betreft de uitgaven in verband met de doorbetaling van de
hogere Wsw uitkering in verband met corona aan het Wnk.
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