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Kennisnemen van 
De raadsinformatiebrief over de ontwikkeling van de algemene uitkering gemeentefonds naar aanleiding van de 
decembercirculaire 2020. 
 
   
 
Inleiding 
De decembercirculaire 2020 over de algemene uitkering gemeentefonds is ontvangen. De uitkomsten van de jaren 2020-
2024 worden in deze raadsinformatiebrief aan uw raad gepresenteerd. Bij raadsinformatiebrief 20R.00930 bent 
u geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire 2020.  
 
   
 
Kernboodschap 
De jaarlijkse decembercirculaire geeft de vertaling van de Najaarsnota van de Rijksoverheid en rondt het uitkeringsjaar 
(2020) zoveel mogelijk af.  
De belangrijkste onderwerpen in de circulaire zijn:  

  De uitkeringsfactor 2020 is bijgesteld; 
  Geen aanpassing van het accres 2020 en 2021; 
  De financiële vertaling van het derde compensatiepakket Corona; 
  Uitstel van het nieuwe verdeelstelsel; 
  Afrekening over voorgaande jaren voordeel 341.946 euro. 

Uitkeringsfactor  
De uitkeringsfactor 2020 is verhoogd met 2 punten van 1,621 naar 1,623 (voordeel 93.442 euro). De uitkeringsfactor voor 
de jaren 2021 e.v. is gelijk gebleven.  
Accressen  
Het gemeentefonds is een begrotingsfonds op de Rijksbegroting, welke meebeweegt met de Rijksuitgaven (zogenaamd 
“trap op trap af”). Extra Rijksuitgaven en bezuinigingen hebben direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. 
Deze krimpt of groeit mee met de Rijksuitgaven. Deze beweging is gekozen om schommelingen te dempen binnen de 
algemene uitkering. De decembercirculaire is traditioneel geen bijstellingsmoment van het accres. Afgezien daarvan is 
het accres 2020 en 2021 vastgeklikt op de stand van de meicirculaire 2020. Dit betekent dat de algemene uitkering niet 



wijzigt als gevolg van een verhoging of verlaging van het accres.  
Derde compensatiepakket Corona  
Het derde financiële compensatiepakket Corona is financieel vertaald in de decembercirculaire 2020. Voor Woerden 
betreft dit voor 2020 een bedrag van 113.166 euro en voor 2021 een bedrag van 445.158 euro.  
Daarnaast zijn nog enkele afspraken gemaakt over 2020, 2021 en 2022 die het Rijk nog niet in de decembercirculaire 
heeft verwerkt. Dit betreft de volgende onderwerpen: inkomstenderving, afvalinzameling, tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten en perspectief jeugd en jongeren. Over de verwerking van deze afspraken in de verdeling van het 
gemeentefonds zullen gemeenten in het eerste kwartaal van 2021 worden geïnformeerd.  
Uitstel nieuw verdeelstelsel  
Besloten is 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. Mocht de vorming van een nieuw kabinet lang op zich wachten, dan 
is een verder uitstel niet ondenkbaar. 
 
   
 
Financiën 
De decembercirculaire laat de volgende financiële consequenties zien.  
2020  
Ten opzichte van de begroting 2020 ontstaat een voordeel van 341.046 euro. Tevens hebben er afrekeningen over 
voorgaande jaren plaatsgevonden, welk ook een voordeel laat zien van 341.496 euro. Hierdoor ontstaat over 2020 een 
totaalvoordeel van 682.542 euro. Dit voordeel wordt verwerkt in de jaarrekening 2020.  
Het voordeel wordt als volgt toegelicht:  
Verhoging uitkeringsfactor                     93.442 euro  
Derde steunpakket Corona                  113.166 euro  
Overige factoren                                  134.438 euro  
Afrekening voorgaande jaren              341.496 euro  
Totaal                                                  682.542 euro.  
 
2021-2024  
Onderstaande tabel (effect voor de meerjarenbegroting 2021-2024) geeft het effect weer op het begrotingssaldo van de 
decembercirculaire 2020, excl. de financiële vertaling van de Coronapakketten, decentralisatie-uitkeringen en de 
decentralisaties sociaal domein. Deze bedragen zijn ten opzichte van de huidige begroting 2021-2024.  
 
Effect voor de meerjarenbegroting 2021-2024 (bedragen x 1.000 euro)  
   

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 
Huidige raming begrotingssaldo      139      389   1.129   2.363 
September circulaire -    111 -    151 -      16 -    230 
December circulaire -      63 -      11 +   176 +   634 
Nieuwe raming begrotingssaldo -      34      227   1.289   2.767 

Financiël  
In onderstaande tabel wordt de financiële vertaling van het derde steunpakket Corona weergegeven.  

Omschrijving Jaarschijf 2020 Jaarschijf 2021 
Decembercirculaire 2020:     
Reintegratiekosten 15.403 35.425 
Impuls re-integratie 2021 0 18.916 
Gemeentelijk schuldenbeleid 26.317 53.801 
Bijzondere bijstand 9.106 18.616 
Continuïteit van zorg  53.026 0 
Compensatie quarantainekosten 9.314 0 
Cultuurmiddelen 0 251.805 
Extra kosten verkiezingen 0 66.594 
Totaal 113.166 445.157 
Septembercirculaire   416.000 
Totaal 2021   861.157 

De bedragen 2020 worden verwerkt in de jaarrekening 2020. In het eerste en tweede steunpakket is al een 
bedrag van 416.000 toegekend voor 2021, waardoor het totale steunpakket 2021 uitkomt op 861.157 euro. Het 



bedrag 2021 wordt verwerkt in de volgende Coronarapportage, omdat de Coronalasten c.q. lagere baten 2021 
nog moet worden opgehaald in de organisatie.  
 
Decentralisatie-uitkeringen  
In de raadsinformatiebrief over de septembercirculaire 2020 (20R.00930) bent u al geïnformeerd over een 
drietal nieuwe decentralisatie-uitkeringen. De financiële compensatie en aanpassing van de decentralisatie-
uitkeringen betekent in feite extra budget, maar door aan de lastenkant overeenkomstige bedragen op te nemen 
worden deze budgetten neutraal verwerkt. Om het college in staat te stellen de bedoelde budgetten te besteden 
wordt van deze mutaties voor 2021 een concept begrotingswijziging gemaakt, die bij de Voorjaarsnota wordt 
geformaliseerd. De drie nieuwe decentralisatie-uitkeringen betreft:  
 
Gezond in de stad  
Voor de periode 2020-2022 wordt jaarlijks een bedrag ontvangen van 13.745 euro.  
Brede aanpak dak- en thuisloosheid  
Voor de jaren 2020 en 2021 ontvangt Woerden resp. 17.628 en 32.051 euro.  
Versterking omgevingsveiligheidsdienst  
Voor de periode 2021-2024 wordt jaarlijks een bedrag ontvangen van 10.000 euro.  
Inburgering  
In de decembercirculaire 2020 wordt het onderdeel Inburgering voor 2021 verlaagd met 665 euro (van 74.244 
euro naar 73.579 euro). Voor de jaren 2022 en verder vindt ook een dergelijke marginale aanpassing plaats.  
 
Decentralisaties Sociaal Domein  
De jaren 2021-2024 geven geen afwijking te zien ten opzichte van de huidige begrotingsramingen 2021-2024. 
 
   
 
Vervolg 
De berekening 2020 wordt verwerkt in de jaarrekening 2020 en de berekeningen 2021-2024 worden verwerkt in de 
Voorjaarsnota.  
Het derde steunpakket Corona voor 2020 wordt verwerkt in de jaarrekening 2020 en het bedrag voor 2021 wordt verwerkt 
in de volgende Coronarapportage.  
De nieuwe Decentralisatie-uitkeringen 2021 en verder worden voorshands voorlopig verwerkt in de begroting 2021 in 
afwachting van definitieve besluitvorming door de raad bij vaststelling van de Voorjaarsnota.  
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