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Geachte raadsleden, 

 
Inleiding 
In deze brief gaan we in op de mutaties uit de meicirculaire 2020 van het Gemeentefonds en de 
financiële gevolgen die daaruit voortvloeien voor onze gemeente. 
  
Kernboodschap 
De meicirculaire 2020 is op 29 mei jl. uitgebracht waarin het financiële kader richting de gemeenten 
wordt bijgesteld op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk.  
 
De belangrijkste conclusie is dat de komende jaren een hogere algemene uitkering wordt voorzien t/m 
2023. Daarbij worden volgens afspraak tussen Rijk en VNG de jaren 2020 en 2021 bevroren per de 
stand van deze meicirculaire. Dit voorkomt te veel schommelingen en geeft enigszins rust. Voor latere 
jaren geldt deze bevriezing niet. Hoe hier dan mee om te gaan is aan een nieuw kabinet. Momenteel 
vindt evaluatie plaats van de normeringssystematiek (trap op-trap af) welke naar verwachting in het 
najaar bekend zal worden. 
In latere jaren zet de stijging van de algemene uitkering niet door en vanaf 2024 daalt deze. Dit wordt 
veroorzaakt door de verwachting dat op de middellange termijn de zorguitgaven voor het Rijk verlagen 
en gemeenten dus ook ‘trap af’ meelopen. 
 
De gevolgen van de herijking per 2022 zijn niet verwerkt in deze meicirculaire, maar doorgeschoven 
naar de decembercirculaire 2020. Ook het compensatiepakket vanuit het Rijk vanwege Corona is nu 
nog niet verwerkt. Hieronder gaan wij op de laatste twee onderwerpen eerst nader in. 
 
De hogere mutaties uit deze meicirculaire bezien wij als algemeen dekkingsmiddel. De ontwikkelingen 
binnen het sociaal domein en de aangekondigde herijking in zowel het sociale als klassieke domein 
volgen wij op de voet. Op dit moment vindt ook landelijk onderzoek plaatst naar de extra middelen 
voor Jeugdhulp. De uitkomsten worden in september 2020 verwacht en dienen als input voor de 
komende kabinetsformatie. Intussen mogen gemeenten vanaf 2022 wel een structurele stelpost 
Jeugdzorg (blijven) doorramen. Vorig jaar hebben het Ministerie van BZK, de VNG en de provinciale 
toezichthouders een richtlijn opgenomen over hoe gemeenten in hun meerjarenraming met deze 
onzekerheid kunnen omgaan. Deze richtlijn is onverminderd van kracht waarbij gemeenten de hogere 
middelen voor Jeugd dus structureel mogen (blijven) doortrekken t/m 2024. Voorwaarde is wel dat 
gemeenten zelf maatregelen treffen gericht op beheersing van kosten. Uiteraard blijft het wel een 
risico als het nieuwe kabinet straks anders zou beslissen. 
 
Herijking Gemeentefonds (Financiële VerhoudingsWet per 2022)  
Eind februari 2020 werd duidelijk dat het nieuwe verdeelstelsel een jaar is uitgesteld. Dit betekent dus 
invoering per 2022 i.p.v. 2021. De VNG heeft zich hier niet tegen verzet. Na onderling overleg met de 



ministeries van BZK en Financiën is tot uitstel en nader onderzoek besloten vanuit zorgvuldigheid en 
het creëren van (meer) draagvlak onder gemeenten. De fondsbeheerders staan echter nog steeds 
achter de invoering van een nieuw verdeelmodel dat beter aansluit op de kostenverschillen tussen 
gemeenten en dat een groot aantal knelpunten in de huidige verdeling zou wegnemen. Het streven is 
nog steeds om de besluitvorming over de nieuwe verdeling dit jaar af te ronden. 
De nieuwe verdeelformules voor het sociaal domein vormen volgens BZK en de VNG een verbetering 
ten opzichte van de huidige verdeling omdat de inkomsten daarbij meer aansluiten bij de kosten die 
gemeenten maken. Dat neemt niet weg dat voor sommige gemeenten sprake is van forse uitschieters 
zoals blijkt uit het eindrapport van onderzoeksbureau AEF dat begin juni openbaar is gemaakt. 
100.000+ gemeenten gaan er vooral op vooruit. Kijkend naar de gemiddelde gevolgen voor een 
gemeente met inwonersklasse 20.000-50.000 kan dit zelfs oplopen tot een nadeel van € 33 per 
inwoner. Voor een individuele gemeente in deze inwonersklasse kan het echter toch anders uitpakken 
wegens de sociale structuurkenmerken van die gemeente. Een definitieve conclusie voor 
Albrandswaard kan dus nog niet getrokken worden.  
 
Daarnaast is onderzoeksbureau Cebeon nog bezig met de verdeelmodellen in het klassieke domein. 
De nieuwe verdeelformules leveren daar vooralsnog geen verbetering op. Conclusie is dat de 
verklaringsgraad bij een aantal clusters nog te laag is. Dit vraagt om een nadere verfijning om tot een 
(meer) bestuurlijk gedragen verdeling te komen. Eerdere berichten in de media kloppen dat de nieuwe 
verdeling een herverdeling van middelen naar grotere gemeenten zou betekenen. Ook dat de effecten 
voor sommige gemeenten fors zouden zijn. Er vindt op dit moment nader aanvullend onderzoek plaats 
dat inzicht moet geven in een hogere betrouwbaarheid, een hogere verklaringsgraad en een betere 
onderlinge samenhang. Indien nodig worden andere onderzoekstechnieken toegepast. 
In september 2020 moeten de nieuwe (voorlopige) resultaten bekend worden waarna VNG en ROB 
advies zullen geven. Definitieve eindresultaten worden dan pas aan het eind van dit jaar bekend. Pas 
dan wordt ook het beoogde ingroeipad duidelijk en de manier waarop eigen inkomsten van 
gemeenten in de verdeling worden betrokken. Dit zal uiteindelijk allemaal moeten leiden naar een 
verwerking in de decembercirculaire 2020. Ook moet dan duidelijk worden wat plan B is als het 
aanvullende onderzoek binnen het klassieke domein onvoldoende oplevert. 
 
Momenteel vindt ook evaluatie plaats van de normeringssystematiek (trap op-trap af) welke naar 
verwachting in het najaar bekend zal worden. Los hiervan speelt uiteraard ook de vraag of het Rijk wel 
zorgt voor voldoende macrobudget. De zorgwekkende financiële positie van veel gemeenten vereist 
dat het Rijk parallel aan deze evaluatie en het aanvullende onderzoek van herijking met een oplossing 
komt voor de totale financiële pijn van gemeenten.  
 
Compensatiepakket Corona 
Het centrale uitgangspunt is dat gemeenten en andere medeoverheden er als gevolg van de corona-
aanpak niet slechter voor mogen komen te staan dan daarvoor. Op 28 mei 2020 kondigde de minister 
van BZK met een brief aan de Tweede Kamer het Compensatiepakket Corona voor gemeenten aan. 
Dit steunpakket bedraagt € 566 miljoen voor 2020 en is niet in deze meicirculaire verwerkt. Uitkering 
zal met name plaats gaan vinden in de vorm van één of meerdere decentralisatie-uitkeringen voor de 
periode van 1 maart tot 1 juni. Van het totale bedrag zal een groot deel bestemd zijn voor verlies aan 
toeristenbelasting (€ 100 miljoen) en gederfde parkeerinkomsten (€ 125 miljoen). Dat betekent dat het 
beschikbare bedrag heel specifiek verdeeld wordt over gemeenten en dus niet via de gangbare 
algemene verdeelmaatstaven. Tevens vindt compensatie plaats van meerkosten voor de uitvoering 
van de Jeugdwet en de Wmo 2015 (€ 144 miljoen voor de meerkosten en inhaalzorg). Ook voor de 
noodopvang voor kinderen van wie één of beide ouders een cruciaal beroep hebben volgt 
compensatie (€ 23 miljoen). Ter compensatie voor de gederfde inkomsten van een Sociaal 
Werkbedrijf wordt de integratie-uitkering Participatie/ Wsw verhoogd (€ 90 miljoen). Om de lokale en  
regionale culturele infrastructuur overeind te houden heeft het kabinet besloten dit te compenseren (€ 
60 miljoen).  



 
 

 
Rijk en de VNG zijn over de verdeling over de gemeenten nog volop in gesprek. De concrete 
financiële vertaling ervan zal binnen enkele weken in een extra/ aparte brief vanuit BZK volgen. 
Daarna vindt bevoorschotting richting gemeenten zo snel mogelijk plaats. De definitieve cijfers worden 
dan in de septembercirculaire 2020 verwerkt. Wij zullen u daarvan uiteraard weer op de hoogte 
brengen via bijhorende raadsinformatiebrief. 
 
 
 
 
Het kabinet had al eerder de volgende maatregelen m.b.t. corona ingezet: 

 Compensatie van inkomstenderving kwijtschelden huur aan sportverenigingen (€ 90 miljoen), 
voor de periode van 1 maart tot en met 1 juni 2020 in de vorm van een specifieke uitkering 
van het Ministerie van VWS. 

 Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage WMO (€ 18 miljoen) voor de maanden april en 
mei 2020 via een decentralisatie-uitkering van het gemeentefonds.  

 Vergoeden eigen bijdrage van ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen: 
peuteraanbod, SMI en Voorschoolse Educatie (VE) (€ 8,3 miljoen) tot 8 juni 2020 via een 
toevoeging decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters vanuit Gemeentefonds. 

 Vergoeden uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 
(Tozo). Gemeenten hebben voorschotten ontvangen (€ 2 miljard) tot 1 juni 2020 via een 
specifieke uitkering van het Ministerie van SZW. 

 Handhaven van de maandelijkse betalingen voor de bijstand op het niveau van het voorlopig 
vastgesteld budget. In september wordt het macrobudget 2020 nader bezien 
rekeninghoudend met de dan actuele situatie. Dit verloopt via het BUIG-budget als specifieke 
uitkering van het Ministerie van SZW. 

 
Daarnaast lopen er nog gesprekken met de medeoverheden op het gebied van onder andere 
openbaar vervoer, veiligheidsregio’s, GGD’s, afvalinzameling, buurthuizen en watermanagement.  
 
 
Financiële gevolgen 
Op de volgende pagina volgen de mutaties uit de meicirculaire met daaronder een puntsgewijze 
toelichting. 
 



Mutaties Gemeentefonds mei 2020 

Gemeente:

Basis: Meicirculaire 2020 dd 29 mei 2020

Vergelijk: Decembercirculaire 2019

2020 2021 2022 2023 2024

A. Beginstand december 2020 28.264 29.232 29.699 30.603 31.521

1. Geen onderuitputting Rijk - afrek. accres 2019 licht 
positief (incidenteel en structureel) 34 17 17 17 17

2. BTW-compensatiefonds (BCF) 2019 (incidenteel voordeel) 34 0 0 0 0

3. Accres-ontwikkeling 2020 en meerjarig beeld -12 117 327 117 -95

4. Inzet verdeelreserve Rijk t.g.v. gemeenten - 
doortrekking vanuit decembercirculaire 2019 38 38 38 38 39

Totaal B. Mutaties accres en uitkeringsfactor 94 172 382 172 -39

C. Hoeveelheidsverschillen 

5. Hoeveelheidsverschillen - actualisering aantallen 
maatstaven en aanvullen jaarschijf 2024 124 113 129 140 132

Totaal C. Hoeveelheidsverschillen 124 113 129 140 132

6. Toezicht voorschoolse educatie 0 0 0 0 0

7. Aflopen overgangsrecht Wlz-indiceerbaren met Fokus-
woning 1 1 1 1 1

8. Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) 2 0 0 0 0

9. Verrekening Voogdij/18+ subcluster Jeugd (2020 
Compensatieregeling) zie ook 14. 1 -19 -20 -20 -21

Totaal D. taakmutaties 4 -18 -19 -19 -20

E. Overige uitkeringen

10. Inburgering (IU) 50 39 87 95 95

11. Maatschappelijke begeleiding (DU) 36 0 0 0 0

12. Armoedebestrijding kinderen (DU) 0 1 1 1 1

13. Participatie (IU) 9 9 10 10 11

14. Voogdij/18+ (IU). Zie ook 9. voor verrekening met 
subcluster Jeugd. 11 -80 -80 -80 -80

Totaal E. Overigen uitkeringen 106 -31 18 26 27

F. Totaal mutatie mei 2020 tov dec. 2019 B. t/m E. * 328 236 510 319 100

G. Eindstand mei 2020 A. + F. 28.592 29.468 30.209 30.922 31.621

Albrandswaard

Bedragen x € 1.000

B. Mutaties accres en uitkeringsfactor

D. Taakmutaties

* Dit betreft uitsluitend de inkomstenraming (effect Gemeentefonds). Taakmutaties en/of ontwikkelingen zullen (nog) effect op 
uitgaven kunnen hebben.  



 
 

 
 
 
1. Geen onderuitputting Rijk - afrekening accres 2019 licht positief (incidenteel en structureel) 
Er is een licht positieve afrekening van het accres over 2019. Landelijk een voordeel van € 16,1 
miljoen die in 2020 afgerekend wordt. Voor Albrandswaard een voordeel van € 34.000. Daarnaast 
werkt dit ook licht structureel door. Voor Albrandswaard een voordeel van € 17.000 vanaf 2021. 
      
2. BTW-compensatiefonds (BCF) 2019 (incidenteel voordeel)      
Gemeenten hebben minder gedeclareerd bij het BCF dan gedacht in september 2019, waardoor de 
ruimte onder het plafond is verhoogd. Positieve afrekening BCF 2019 zorgt voor een landelijke 
toename van € 31,6 miljoen eenmalig. Voor Albrandswaard een eenmalig voordeel van € 34.000 in 
2020. Omdat de ontwikkeling van het BCF-plafond gekoppeld is aan de bewegingen van het accres 
wordt dit plafond, net als het accres, t/m 2021 bevroren. Dit betekent overigens niet dat er geen 
positieve dan wel negatieve afrekeningen kunnen plaatsvinden. In mei 2021 wordt het BCF over 2020 
afgerekend en in mei 2022 het BCF over 2021. 
      
3. Accres-ontwikkeling 2020 en meerjarig beeld      
Accres 2020 ontwikkelt zich licht negatief met een nadeel van € 4 miljoen landelijk. Dit betekent voor 
Albrandswaard een nadeel van € 12.000 in 2020. De jaren 2020 en 2021 worden vastgeklikt op het 
niveau van deze meicirculaire. Dat geeft in coronatijd rust en stabiliteit, zowel voor gemeenten als het 
Rijk. Punt van aandacht is wel hoe we straks in 2022 gaan instappen. Na de fixatie in de jaren 2009 
t/m 2011 gaf dat problemen in 2012 in het nadeel van de gemeenten. De VNG is er alert op en wil 
duidelijke afspraken maken. Van de afspraak tot bevriezing van de accressen kan overigens worden 
afgeweken als zich onverwachte grote wijzigingen voordoen.  
Ten aanzien van de meerjarige accressen lopen 2021 en 2022 nog positief op. Vanaf 2023 is sprake 
van een daling van het accres met € 193 miljoen in 2023 en € 199 miljoen in 2024. Dat is met name 
het gevolg van lager geraamde zorgkosten bij het Rijk waardoor de gemeenten de ‘trap af’ meelopen. 
De vraag is echter of dat reëel is in deze tijd van juist toenemende zorgkosten. Voor Albrandswaard 
betekent dit een voordeel van € 117.000 in 2021 oplopend naar een voordeel van € 327.000 in 2022. 
Vanaf 2023 zet dan een daling in en worden we in 2024 zelfs gekort met € 95.000. 
      
4. Inzet verdeelreserve Rijk t.g.v. gemeenten - doortrekking decembercirculaire 2019   
Betreft het structureel vrijvallen van de verdeelreserve 2017-2019 zoals bij de decembercirculaire 
2019 al was besloten om eenmalig voor 2019 te doen. Voor Albrandswaard een structurele plus van 
rond de € 38.000. 
     
5. Hoeveelheidsverschillen - actualisering aantallen maatstaven en aanvullen jaarschijf 2024  
Naast de mutaties in de algemene uitkering vanuit het Rijk wordt een deel van de mutatie veroorzaakt 
door actualisatie van een honderdtal verdeelmaatstaven. Tevens wordt laatste jaarschijf aangevuld.  
Voor Albrandswaard een structurele plus van ruim € 100.000. 
   
6. Toezicht voorschoolse educatie      
Gemeenten ontvangen via de algemene uitkering een aanvullende bijdrage vanwege uitbreiding van 
de bestaande taak van de GGD als (eerstelijns) toezichthouder. Voor Albrandswaard gaat het echter 
om te verwaarlozen bedragen van onder de € 1.000 (dus nul in de tabel). Via de specifieke uitkering 
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab) van het Ministerie van OCW hebben gemeenten 
reeds middelen toegekend gekregen om meer en betere voorschoolse educatie voor peuters met een 
risico op een onderwijsachterstand te bereiken. Ook voor 2022 en verder ontvangen gemeenten die 
middelen. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke manier die middelen beschikbaar worden 
gesteld, opnieuw via de algemene uitkering van het gemeentefonds of via de genoemde specifieke 
uitkering. Dat laatste zou een wetswijziging vergen. 



    
7. Aflopen overgangsrecht Wlz-indiceerbaren met Fokus-woning     
De algemene uitkering wordt verhoogd vanwege het per 1 juli 2020 aflopen van het overgangsrecht 
van Wlz-indiceerbaren die bewoner zijn van een Fokus-woning. Fokus-bewoners ontvangen in hun 
woning hulp bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) op basis van de subsidieregeling 
ADL-assistentie. De zorg en ondersteuning buiten hun woning ontvingen zij - op grond van de 
overgangsregeling - vanuit de Wlz. Het Zorginstituut heeft geadviseerd om de zorg en ondersteuning 
buiten de woning voor de groep Wlz-indiceerbaren op dezelfde manier te organiseren als voor de 
overige Fokusbewoners, waarvoor de bekostiging reeds via het gemeentefonds verloopt. Het gaat hier 
slecht om € 1.000 structureel voor Albrandswaard. 
     
8. Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)      
De algemene uitkering wordt in 2020 eenmalig met € 1,8 miljoen verhoogd in verband met de tweede 
herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De regeling is in 
maart 2020 geïmplementeerd en heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. 
Het gaat dan om het documenteren van de energieprestatie van een installatie, het installeren van 
zelfregulerende apparatuur per verblijfsruimte en laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Ook zijn de 
eisen van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en 
airconditioningssystemen aangepast. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de 
handhaving. Voor Albrandswaard een incidente verhoging van € 2.000 in 2020. 
      
9. Verrekening Voogdij/18+ (2020 Compensatieregeling)      
Vanaf 2020 kent het budget Voogdij/18+ een verrekensystematiek op basis van historisch zorggebruik 
(T-2). Die ontwikkeling wordt meerjarig doorgetrokken. Door de nieuwe gegevens en een reservering 
in verband met afgesproken compensatieregelingen neemt de integratie-uitkering Voogdij/18+ vanaf 
uitkeringsjaar 2021 landelijk met € 38 miljoen structureel toe (echter met een negatief effect voor 
Albrandswaard bij punt 14.). Daarvan wordt structureel € 20,3 gedekt door de loon- en prijsbijstelling 
2020. Het verschil van € 17,7 miljoen wordt zoals gebruikelijk onder dit punt verrekend/ onttrokken aan 
de algemene uitkering, subcluster Jeugdhulp. Die verrekening voor Albrandswaard bedraagt afgerond 
€ 20.000 structureel nadelig vanaf 2021.  
De ontvangen (bestaande) middelen binnen Voogdij/18+ dienen reeds als (gedeeltelijke) dekking voor 
de bijdrage aan de begroting 2021 van de GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).  
      
10. Inburgering (IU)      
Betreft de introductie van de integratie-uitkering Inburgering in verband met de Wet Inburgering die per 
1 juli 2021 in werking treedt. Gemeenten ontvangen zowel een incidentele bijdrage in de 
invoeringskosten (2020) als een structurele oplopende bijdrage in de uitvoeringskosten vanaf 2021. 
Een bijdrage voor Albrandswaard van € 50.000 in 2020 oplopend naar € 95.000 vanaf van 2023.  
Wij stellen voor om op voorhand geen extra lasten voor Inburgering vast te leggen of te reserveren. 
Mochten extra uitvoeringskosten nodig zijn dan wegen wij dit later nog integraal en/of via de reguliere 
tussenapportage af. 
    
11. Maatschappelijke begeleiding (DU)      
Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding 
van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor in 2020 
in totaal landelijk € 16,9 miljoen. Voor Albrandswaard betekent dit eenmalig € 36.000 voor 2020. Deze 
gelden zijn een vergoeding voor de uitgaven die Albrandswaard in 2019 heeft gemaakt. Deze 
systematiek (T-1) geldt ook voor de komende jaren. Wij stellen ook hier voor om op voorhand geen 
extra lasten voor Maatschappelijke begeleiding vast te leggen of te reserveren. Mochten extra 
uitvoeringskosten nodig zijn dan wegen wij dit later nog integraal en/of via de reguliere 
tussenapportage af. 
 



 
 

12. Armoedebestrijding kinderen (DU)      
Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor het volgende jaar en verder 
op basis van door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede. Voor 
Albrandswaard een structurele verhoging van slechts € 1.000 vanaf 2021. Gelet op dit geringe bedrag 
wordt voor Albrandswaard nu geen bijraming voorgesteld.    
 
13. Participatie (IU)      
Betreft actualisatie van verdeling op basis actualiseren maatstaven en bijstelling loon- en prijzen met 
3,25%. Voor Albrandswaard een structurele verhoging van afgerond € 10.000 vanaf 2020. Gelet op dit 
geringe bedrag wordt voor Albrandswaard nu geen bijraming voorgesteld.   
      
14. Voogdij/18+ (IU)      
De integratie-uitkering Voogdij/18+ kent een systematiek waarbij op basis van historisch zorggebruik 
(T-2) per gemeente gemiddelde dagprijzen (p) worden vermenigvuldigd met het aantal zorgdagen (q). 
Daarmee wordt – ondanks de beperking van gegevens die twee jaar terug gaan - zo goed mogelijk 
aangesloten bij de actuele kostenverschillen tussen gemeenten. Er zijn nieuwe gegevens (jaar 2019) 
over voogdij/18+ beschikbaar welke gebruikt zijn voor de verdeling van de bedragen voor 2021. Zoals 
gebruikelijk zijn deze nieuwe gegevens ook doorgetrokken in latere jaren. In de nieuwe bedragen is 
rekening gehouden met de loon- en prijsbijstelling 2020 en wordt het overige deel verrekend met 
subcluster Jeugdhulp (zie het nadeel van € 20.000 bij punt 9.). Voor Albrandswaard betekent 
berekening op basis van historisch gebruik een structureel nadeel van € 80.000 vanaf 2021. De 
verdeling over 2021 verandert niet meer.  
     
Vervolg 
De gevolgen uit deze raadsinformatiebrief worden in de 2e tussenrapportage 2020 en de nieuwe 
(meerjaren)begroting 2021-2024 meegenomen.  
 
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de locosecretaris, de burgemeester, 

  
Dick Mol drs. Jolanda de Witte 
  

 


