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Aan de Raad,

De uitkering uit het gemeentefonds is voor gemeenten de belangrijkste inkomstenbron. Voor 
Steenbergen komt dit neer op een bedrag van 37 miljoen euro. Dat is 58 ‘fa van onze begroting 
(2020). Een aantal keren per jaar informeert het ministerie van BZK de gemeenten over de 
ontwikkelingen van de algemene uitkering. Meestal gebeurt dit met circulaires in mei, september 
en december.

Compensatiepakket corona
De brief van 28 mei aan de Tweede Kamer is niet cijfermatig vertaald in deze circulaire. Binnen 
enkele weken komt er een brief met verdeling en bedragen. Als deze voldoende gegevens bevat 
zal deze brief behandeld worden als een circulaire en als zodanig verwerkt worden.

Meicirculaire 2020
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
ontwikkeling van de rijksuitgaven. Via de normering systematiek (trap op/trap af) hebben 
wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Op 29 mei 
2020 is de meicirculaire verschenen. De meicirculaire bevat informatie over de hoeveelheid 
middelen die we de van het Rijk verwachten te ontvangen via het gemeentefonds.

Deze raadsmededeling gaat op hoofdlijnen in op de ínhoud van de meicirculaire en de verschillen 
ten opzichte van de decembercirculaire, die verwerkt is in de perspectiefnota 2021.

Hieronder een overzicht van de bedragen van de december- en de meicirculaire.

Uitkering gemeente fonds circulaires mei 2020
2020 2021 2022 2023 2024

Totaal dec circulaire 2019 36.786.432 37.826.509 37.781.084 38.122.056 38.453.532
Totaal mei circulaire 2020 37.076.841 37.888.267 38.242.374 38.409.446 38.607.985
Mutatie gf meicirc.Tov deccirc. 290.409 61.758 461.289 287.390 154.453
Al meegenomen effecten adv voorjaarsnota Rijk 200.000 434.000 187.000 -66.000
Netto Mutatie gf meicirc. Tov deccirc. 290.409 -138.242 27.289 100.390 220.453

voordelig)

In de perspectiefnota 2021 zijn vooruitlopend op de meicirculaire 2020 de effecten meegenomen 
van de voorjaarsnota Rijk, omdat die een goede indicatie zijn voor de uiteindelijke circulaire. De 
netto mutatie meicirculaire zal in de begroting 2021 meegenomen worden. Per saldo een lichte 
toename in de járen 2022 tot en met 2024 en een kleine afname in 2021 ten opzichte van de 
decembercirculaire 2019.
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Effect op de perspectiefnota 2021
De perspectiefnota 2020 liet een structureel sluitend meerjarig beeld zien. Onderstaand is een 
staatje opgenomen waarbij het effect van de meicirculaire wordt aangevuld op dit beeld. Dit leidt 
tot een nieuw saldo.

perspectiefnota 2021 financieel

2021 2022 2023 2024
Saldo perspectiefnota 2021 22.000 286.000 83.000 30.000
Verwerking meicirculaire -138.242 27.289 100.390 220.453
Saldo perspectiefnota 2021 incl. meicirculaire 2020
Í+ = vnnrriplinì

-116.242 313.289 183.390 250.453

De mutatie is het gevolg van een aantal ontwikkelingen. Hieronder treft een totaaloverzicht aan 
van alle ontwikkelingen en de bijbehorende financiële mutaties ten opzichte van de 
decembercirculaire. Deze worden verderop in deze mededeling toegelicht.

Per categorie
2020 2021 2022 2023 2024

1) Ontwikkeling accres, uitkeringsbasis en uitkeringsfactor -155.599 10.295 234.122 10.381 -192.197
2) Compensatie eigen inkomsten (OZB) -58.784 -58.482 -63.965 -47.063 -47.063
3) Hoeveelheidsverschillen 300.769 306.359 328.537 315.873 347.324
4) Mutaties iu, du en suppl.uitk.: 96.207 37.847 77.584 84.817 84.817
5) Sociaal domein 107.816 -234.262 -114.988 -76.618 -38.429
Per saldo 290.409 61.758 461.289 287.390 154.453
^+ = voordelig)

1) Ontwikkeling accres, uitkeringsbasis en uitkeringsfactor
1) Ontwikkeling accres, uitkeringsbasis en uitkeringsfactor

2020 2021 2022 2023 2024
aj Nominale groei loon-en prijs ontwikkeling 35.565 174.603 399.200 228.327 96.700
b) Correctie verspringing basisjaar 0 4.430 4.740 4.516 4.955
c) Mutaties areaalontwikkelingen/OZB-maatstaven 22.228 -44.770 -66.905 -111.925 -179.908
d) Plafond BTW compensatiefonds 40.011 140.175 140.175 140.175 140.175
e) Ontwikkelingen medicijngebruik -244.512 -246.235 -245.319 -246.235 -247.373
f) Overige oorzaken -8.891 -17.908 2.230 -4.477 -6.747
Per saldo -155.599 10.295 234.122 10.381 -192.197
J+3 voordelig)

a) De definitieve vaststelling van het accres 2019 is C 1.084 miljoen ofwel 6,15 Vo. Dat is ten 
opzichte van de september 2019 een voordelige afrekening met een plus van C 16 miljoen. De 
afrekening 2019 vindt plaats in uitkeringsjaar 2020. Deze heeft een eenmalig effect.

In de Najaarsnota 2019 met stand 1 oktober is voor een bedrag van C 1,3 miljard aan 
onderbesteding gereserveerd voor de prioriteiten van het kabinet Rutte III. Denk aan 
onderwerpen als klimaat en onderwijs. Die reservering werd dan als uitgave in 2019 aangemerkt 
in het kader van de normeringsmethodiek. Als die uitgaven in 2020 en/of volgende járen alsnog 
worden gedaan, tellen ze uiteraard niet meer mee. Sinds oktober zijn de uitgaven redelijk 
volgens planning verlopen. Vandaar een summiere afrekening.

Het accres 2020 is iets lager ten opzichte van de septembercirculaire 2019, per saldo een min van 
C 4 miljoen. Het accres 2021 is C 127 miljoen hoger ten opzichte van de septembercirculaire 
2019, hoofdzakelijk als gevolg van hogere indices voor loon- en prijsontwikkeling In het Centraal 
Economisch Plan (CEP) van het Centraal Plan Bureau.
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Als onderdeel van het compensatiepakket Coronamaatregelen zijn VNG en de Fondsbeheerders 
overeengekomen de accressen 2020 en 2021 te fixeren op de stand van deze meicirculaire. Voor 
die járen wordt dat dus ook de afrekening, tenzij er nog grote afwijkingen volgen. Bevriezen komt 
tegemoet aan de wens van rust en stabiliteit van beide gesprekspartners. Punt van aandacht is 
nog wel hoe we straks in 2022 gaan instappen. Na de fixatie in de járen 2009 t/m 2011 gaf dat 
problemen in 2012 in het nadeel van de gemeenten. De VNG is er alert op.

b) Voor de berekening van de algemene uitkering o.b.v. constante prijzen wordt jaarlijks een 
bedrag voor loon- en prijsontwikkeling meegenomen voor het lopende jaar en het jaar erop. De 
correctie wordt gebruikt om de uitkeringsfactoren tegen lopende prijzen te defleren naar 
constante prijzen.

c) In deze circulaire zijn de nieuwe ramingen verwerkt van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. 
De mutaties worden voornamelijk veroorzaakt door de areaalontwikkelingen en de ontwikkeling 
in de OZB-maatstaven.

d) In de septembercirculaire 2019 ging men uit van een onderschrijding. Er is een voorschot 
verstrekt van C 80,8 miljoen. Nu vindt de afrekening plaats, een plus van C 31,6 miljoen. 
Gemeenten hebben nog minder gedeclareerd bij het BTW Compensatiefonds dan eerder 
gedacht. De ruimte onder het plafond is groter geworden. De afrekening vindt plaats in 2020 als 
een incidentele compensatie. Deze afrekening heeft echter ook structurele gevolgen.

Voor de begroting 2021 met bijbehorende meerjarenraming is in deze circulaire een advies 
opgenomen dat die raming maximaal gelijk mag zijn aan de afrekening van 2019. De provinciaal 
toezichthouders hebben aangegeven dit advies als richtlijn te gebruiken bij het beoordelen van 
de begrotingen. Ook geven ze aan voorzichtig te zijn met inzet van deze dekkingsmiddelen. 
Vandaar dat deze stelpost als een risico zal worden meegenomen in de risicoparagraaf van de 
begroting 2021.

e) In de decembercirculaire 2019 zijn nieuwe gegevens van 2019 verwerkt voor de maatstaf 
medicijngebruik drempel en de maatstaf ouders met langdurig psychisch medicijngebruik, wat 
leidde tot een verlaging van de uitkeringsfactor van 2019 met 13 punten. In deze meicirculaire 
zijn de actuele gegevens van 2019 over medicijngebruik nu ook verwerkt voor de járen 2020- 

2025. De verlaging met 13 punten is daarmee nu ook structureel in de uitkeringsfactoren 
verwerkt.

f) Dit is een optelsom van allerlei kleine mutaties.

2)Compensatie eigen inkomsten (OZB)
2) Compensatie eigen inkomsten (OZB)

2020 2021 2022 2023 2024
Woz-waardering * aanpassing rekentarieven 2019 0 103.722 81.337 81.337 81.337
WOZ-waarden mutaties -58.784 -162.203 -145.301 -128.399 -128.399
Totaal mutatie eigen inkomsten -58.784 -58.482 -63.965 -47.063 -47.063
(+ = voordelig)

De algemene uitkering wordt gekort voor een bedrag aan ozb inkomsten. De korting wordt 
berekend op basis van door de gemeenten door te geven WOZ-waarden. Voor de berekening van 
het te korten bedrag wordt een rekentarief gehanteerd. Nu de WOZ-waarden een stijging laten 
zien wordt bij de meicirculaire het rekentarief iets naar beneden bijgesteld. Daartegenover een 
hogere korting doordat de WOZ-waarden hoger blijken te zijn dan dat waarmee bij de 
decembercirculaire rekening was gehouden en bekend was.
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3)Hoeveelheidverschillen
3) Hoeveelheidsverschillen

2020 2021 2022 2023 2024
Hoe veel heids verschillen 300.769 306.359 328.537 315.873 347.324

Het jaar 2020 is zodanig gevorderd dat op diverse maatstaven de aantallen meer definitief 
worden. Bij de berekening voor de meicirculaire zijn deze dan ook waar mogelijk geactualiseerd. 
Dit resulteert in een hogere uitkering van C 300.769 in 2020 naar C 347.324 in 2024.

4)Mutaties IU, DU en suppletie uitkeringen
4) Mutaties iu, du en suppl.uitk.: ■H

2020 2021 2022 2023 2024
Inburgering (IU) 49.877 32.505 72.242 79.475 79.475
Suppletie-uitkering bommenregeling 52.019 0 0 0 0
Maatschappelijke begeleiding (DU) 21.330 0 0 0 0
Kerkenvisies (DU) 25.000 0 0 0 0
Armoedebestrijding kinderen (DU) 0 5.342 5.342 5.342 5.342
Waarvan op te nemen als besteding (oormerken): 0 0 0 0 0
Suppletie-uitkering bommenregeling -52.019 0 0 0 0
totaal 96.207 37.847 77.584 84.817 84.817

voordelig)

Wat betreft de Integratie-uitkering Inburgering kan gemeld worden dat het incidentele bedrag 
voor 2020 bedoeld is voor invoeringskosten, vanaf 2021 is het compensatie voor 
uitvoeringskosten. De bedragen worden naar verwachting vanaf 2022 overgeheveld naar de 
algemene uitkering

5)Sociaal Domein
5) Sociaal domein

2020 2021 2022 2023 2024
Jeugdhulp, extra middelen 0 0 57.687 57.687 57.687
Mutaties in 3 D’s in hetsociaal domein 0 0 0 0 0

Participatie (IU) 73.559 96.466 133.900 96.897 112.918
Voogdijm+ţlU) 34.257 -228.440 -228.440 -228.440 -228.440

Waarvan op te nemen als besteding (oormerken): 0 0 0 0 0
Participatiebudgetten SW 0 -102.288 -78.135 -2.762 19.406
Totaal mutatie sociaal domein 107.816 -234.262 -114.988 -76.618 -38.429
^+ = voordelig)

Jeugdhulp, extra middelen
Geen nieuws over de extra middelen voor Jeugdhulp. Momenteel vindt onderzoek plaats, 
uitkomst wordt verwacht in september 2020 die zal dienen als input voor de komende 
kabinetsformatie. Intussen mogen gemeenten vanaf 2022 een structurele stelpost ramen op 
basis van C 300 miljoen (dus ook in 2025). De gemeente Steenbergen had dit al voor de járen 
2022 tot en met 2023 gedaan voor C 315.000 en herberekening op basis van de huidige cijfers 
leidt tot een toename van C 57.687. Voorwaarde is wel dat gemeenten tevens zelf maatregelen 
op dit taakveld treffen gericht op beheersing van kosten. Verder zal deze stelpost als een risico 
meegenomen worden in de risicoparagraaf van de begroting 2021.
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Mutaties in 3D's (decentralisaties) in het sociaal domein
Een aantal onderdelen van de integratie-uitkering Sociaal domein konden per 2020 nog niet 
overgeheveld worden. Concreet betreft dit de volgende onderdelen:
1. Van de Integratie-uitkering Sociaal Domein Wmo het onderdeel Beschermd wonen;
2. Van de Integratie-uitkering Sociaal Domein Jeugd het onderdeel Voogdij/18-i-;
3. Van de Integratie-uitkering Sociaal Domein Participatie de onderdelen: voorheen Wajong, 
Begeleid werken en de Wsw (Wet Sociale Werkvoorziening) -'oude stijl'.

Deze onderdelen worden nog niet overgeheveld omdat de fondsbeheerders ernaar streven om 
de onderdelen van de voormalige integratie-uitkering Sociaal domein zoveel mogelijk tegelijk 
over te hevelen naar de algemene uitkering. De overheveling van de onderdelen Voogdij/1 S+, 
voorheen Wajong en Regulier werk zal integraal worden meegenomen in de verdeelonderzoeken 
sociaal domein. De verdeelonderzoeken zijn erop gericht om de verdeling voor het sociaal 
domein in het gemeentefonds aan te passen per 2021.

Participatiebudgetten SW (Sociale Werkvoorziening)
Ten opzichte van de begroting 2020 van de WVS-groep (Gemeenschappelijke regeling van het 
Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant) zijn er een aantal correcties op de 
participatiebudgetten SW. De afspraak is dat een verhoging van de budgetten leidt tot een 
hogere bijdrage aan de WVS-groep.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenoergen\ 
De loco-secretaris, De burgemeester,

n denH.C. de Korte, MCM
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