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Kennisnemen van 
De uitkomsten van de decembercirculaire 2020 van het gemeentefonds en het procedurevoorstel 
hoe hiermee om te gaan. 
 
Inleiding 
Gebruikelijk is dat we uw raad informeren over de hoofdlijnen van de circulaires gemeentefonds 
en de financiële effecten voor onze gemeente. Met deze RIB geven wij daar uitvoering aan.  
 
Informatie 
Belangrijkste onderwerp betreft de financiële vertaling van het 3e corona compensatiepakket. 
 
Extra middelen voor re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden 
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor 
de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar. 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 tijdelijke impuls voor re-integratie die gemeenten in 
staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te 
intensiveren. 
Voor het pakket Flankerend Beleid (Re-integratie én schuldhulpverlening) zijn ook voor 2022 
middelen gereserveerd. Over de toekenning en precieze verdeling vindt nog het gesprek plaats. 
Hierover worden gemeenten in de loop van 2021 nader geïnformeerd. 
 
Extra middelen voor gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand 
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor 
het gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand 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 ondersteunen. 
 
Cultuurmiddelen 
In de Kamerbrief Uitwerking maatregelen tweede specifieke pakket voor de culturele en creatieve 
sector34 van 16 november jl. gaat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in op de 
verdeling van de reeds eerder toegekende € 149,7 miljoen ter ondersteuning van de lokale culturele 
infrastructuur. 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 
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te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. De verdeling van de 
middelen vindt plaats naar rato van de uitgaven van 2019 aan cultuur. 
Daarmee is het bedrag dat gemeenten krijgen, gerelateerd aan de aanwezige culturele infrastructuur 
die door gemeenten wordt ondersteund. 
 
Extra kosten Tweede Kamerverkiezing i.v.m. COVID-19 
Het kabinet stelt een aanvullende compensatie van € 26,9 miljoen ter beschikking aan gemeenten in 
verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 aanvullend noodzakelijk zijn voor de Tweede 
Kamerverkiezing. Daarvan wordt € 22 miljoen uitgekeerd via het gemeentefonds. Deze compensatie 
van € 22 miljoen is bedoeld 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. Dit bedrag wordt uitgekeerd op basis van het aantal kiesgerechtigden per 
gemeente. 
 
Voogdij/ 18+ 
Compensatieregeling Voogdij en/of 18+ 2021 
 
In totaal ontvangen 43 gemeenten in 2021 compensatie, omdat het budget voogdij en/of 18+ dat zij 
in 2021 ontvangen niet aansluit bij de kosten die zij (in 2019) hebben gemaakt. 
 
Wijziging woonplaatsbeginsel 
Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de 
jeugdhulp. Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel wordt de gemeente waar 
de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Bij jeugdhulp met 
verblijf is het uitgangspunt dat als woonplaats geldt de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk 
voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres in de zin van de Wet basisregistratie personen had. 
Invoeringsdatum is 1 januari 2022. 
 
Herijking verdeling gemeentefonds 
Op 7 december jl. hebben de fondsbeheerders de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het 
vervolgproces van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds. De fondsbeheerders 
hebben besloten de besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling van het 
gemeentefonds aan het volgend kabinet te laten. Dit betekent dat de invoering van de nieuwe 
verdeling opschuift naar 1 januari 2023. Reden hiervoor is de huidige financiële positie van 
gemeenten en de nog lopende gesprekken met gemeenten over onder andere de toereikendheid 
van de financiering van de jeugdzorg. 
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Samenvatting financieel 
 

Effect december circulaire 2020   

bedragen afgerond x €1.000   

   

Jaren   2020  2021 

Algemene mutaties en taakmutaties -22 205    

Suppletie-uitkering integratie sociaal domein (IU) 13 13 

Inburgering (IU) 
 

0    

Corona steunpakket 
  

Aanvullend pakket re-integratie (compensatie corona) 11 26 

Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona) 11 23 

Bijzondere bijstand (compensatie corona) 4 8 

Continuïteit van zorg (compensatie corona) 28 
 

Compensatie quarantainekosten (compensatie corona) 4 
 

Impuls re-integratie (compensatie corona) 
 

14 

Cultuurmiddelen (Corona) 
 

159 

Tweede Kamerverkiezingen 2021 (Corona) 
 

33 

Subtotaal: 58 263    

Voogdij/18+ (IU) 
 

204    

Verschil decembercirculaire 2020 en septembercirculaire 2020 49 685 

 
Vervolg 
De budgettaire effecten 2020 worden meegenomen in de resultaatbestemming van de 
jaarrekening 2020, ten gunste van 2021. Vooruitlopend beginnen we alvast met het uitgeven van 
de coronacompensatie. 
 
De budgettaire effecten voor 2021 zullen worden meegenomen in de 1e bestuursrapportage 
2021. 
 
Bijlagen 
Decembercirculaire 2020 
__________________________________________________________________________________ 


