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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Samenvatting uitkomsten meicirculaire 2020 Gemeentefonds en de compensatiemiddelen van het 
rijk vanwege de coronacrisis. 
 
Inleiding 
Gebruikelijk is dat we uw raad informeren over de hoofdlijnen van de circulaires gemeentefonds. 
Met deze raadsinformatiefbrief geven wij daar uitvoering aan waar het gaat om de meicirculaire 
2020. De voorliggende circulaire kent geen grote beleidsinhoudelijke verschillen ten opzichte van de 
septembercirculaire 2019. Budgettair heeft de circulaire positieve consequenties voor 2020 en 2021 
en verder hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door de hogere integratie-uitkering voogdij/18+. 
Vervolgens hebben we eind juni een brief ontvangen met een uitgebreide bijlage waarin wordt 
uitgelegd wat door het rijk wordt gecompenseerd vanwege de coronacrisis. 
 
Informatie 
 
Accressen 
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
ontwikkeling van de 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 voeding van het gemeentefonds (positief of negatief) wordt het accres genoemd en wordt 
uitgedrukt in een percentage. Sinds de maartcirculaire 2018 geldt voor de berekening van het accres 
een brede basis, de zgn. Accres Relevante Uitgaven (ARU). De doorwerking naar het gemeentefonds 
bedraagt ± 10%. Ofwel: als de ARU stijgt met € 100 miljoen, stijgt het accres met ± € 10 miljoen.  
  

De afrekening van het definitief vastgestelde accres valt positief uit, ten opzichte van de 

septembercirculaire 2019 is sprake van een stijging van € 16,1 miljoen. 

Voor de jaren 2021 en 2022 is het accres opwaarts bijgesteld, terwijl voor 2023 en 2024 sprake is van 

een neerwaartse bijstelling. 

 
Compensatiepakket coronacrises medeoverheden 
Vanaf het begin van de Corona-uitbraak zijn het rijk en de medeoverheden als één overheid 
opgetreden om het coronavirus en de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis te 
bestrijden. 
Voor de periode tot 1 juni heeft het kabinet al enkele maatregelen genomen zoals op het gebied van 
sport, zorg, jeugd, bijstand, culturele voorzieningen en de wmo. Op 28 mei 2020 hebben de minister 
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van BZK en de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over aanvullende 
maatregelen die het kabinet – vooruitlopend op het volledig in beeld brengen van de financiële 
gevolgen van corona voor medeoverheden voor de periode tot en met 1 juni – heeft genomen om 
medeoverheden te compenseren. 
Bij brief van 30 juni zijn we daarover nader geïnformeerd. 
 
Voor wat betreft de algemene uitkering is besloten om: 

• De accressen zoals gepresenteerd in de Voorjaarsnota van het rijk te bevriezen voor 2021 en 
2022; 

• Naar analogie van het accres zal ook het plafond van het BTW compensatiefonds (BCF) 
worden bevroren. 

De gevolgen van deze maatregelen zijn reeds in deze circulaire verwerkt. 
 
Wat betekent de meicirculaire financieel: 
 

Effect meicirculaire 2020 voor Goirle      

      

Jaren  2020 2021 2022 2023 2024 

Bedragen x € 1.000      

uitkomst meicirculaire  34.948 35.815 36.395 36.970 37.539 

      

uitkomst septembercirculaire 2019 34.205 35.172 35.533 36.278 37.009 

      

Verschil 743 643 862 692 530 

      

Taakmutaties       

      

combinatiefuncties -2 -2 -2 -2 -2 

armoedebestrijding kinderen  0 -7 -7 -7 -7 

inburgering  -47 -32 -70 -77 -77 

suppletie bommenregeling  -81 0 0 0 0 

participatiebudget  -206 -204 -162 -184 -159 

      

Mutatie voor de (meerjaren) begroting  407 398 621 422 285 

      

hiervan heeft betrekking op extra       

uitkering  voogdij/18+ 46 348 348 348 348 

aanvullende bijdrage voogdij/18+ 215     

      

Resultaat na uitkering voogdij/18+ 146 50 273 74 -63 
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Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden: verdeling over de gemeenten. 
Bij brief van 26 juni doet de Minister van Binnenlandse Zaken verder mededelingen over het 
compensatiepakket: 
Het kabinet realiseert zich dat de gemeenten extra kosten hebben gemaakt en geraamde inkomsten 
hebben misgelopen, zowel op de korte als de lange termijn. Dit heeft gevolgen voor de financiële 
positie van de gemeenten. Om te voorkomen dat de gemeenten door de financiële coronacrisis in 
financiële probleem geraken heeft het kabinet in overleg met de medeoverheden tot een 
compensatiepakket besloten. 
De algemene uitkering voor de gemeente wordt vanwege dit pakket verhoogd en dat heeft 
(voorlopig) betrekking op de compensatie tot 1 juni. Ten aanzien van de compensatie voor overige 
genomen maatregelen wachten we nog op nadere berichtgeving door het rijk. 
 

Extra gelden compensatiepakket corona  2020 

  

a. missen parkeer- en toeristenbelasting  18.000 

b. hogere integratie uitkering participatie  128.184 

c. hogere uitkering voorschoolse voorziening  9.593 

d. hogere uitkering lokale culturele voorzieningen  64.737 

e. hogere bijdrage inhaalzorg jeugdwet  40.543 

f. hogere bijdrage inhaalzorg wmo 2015 16.447 

   

 Totaal uit te keren via de algemene   

 uitkering voor de periode 1 maart - 1 juni  277.504 
 
Deze extra gelden worden vooralsnog budgettair neutraal verwerkt. 
Het bedrag onder b wordt één op één doorbetaald aan Diamant. 
 
Naast deze mutaties zijn er al rechtstreeks middelen ontvangen van het Ministerie van Sociale zaken 
en Werkgelegenheid tot een bedrag van € 3.161.306 voor de uitvoering van de TOZO (Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). De uitgaven tot nu toe bedragen € 1.313.202 voor 
het levensonderhoud en € 172.049 voor de kredietverlening. De kosten voor ambtelijke inzet maken 
nog geen onderdeel uit van de gedane uitgaven. 
 
Vervolg 
Er wordt nog onderzocht in hoeverre de feitelijke uitgaven als gevolg van de coronacrisis worden 
afgedekt door het corona-compensatiepakket van het rijk. We zullen uw raad hierover in een later 
stadium informeren. 
Het saldo van de mutaties 2020 wordt verwerkt in de 2e Burap 2020. 
De effecten voor de jaren 2021 tot en met 2024 zijn verwerkt in de conceptbegroting 2021 en de 
concept meerjarenraming. 
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
Meicirculaire 2020 Brief Ministerie van Binnenlandse zaken compensatiepakket coronacrises 


