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itkomsten Meicirculaire 2020 Gemeentefonds

Geachte leden van de raad,

Gemeenten ontvangen normaliter op drie tijdstippen in het jaar de informatie over
de gemeentefondsuitkeringen: in de meicirculaire (op basis van de Voorjaarsnota),
in de septembercirculaire (op basis van de Miljoenennota) en in de
decembercirculaire ter afronding van het lopende jaar (op basis van de
Najaarsnota). De indeling van de circulaire is afgestemd op de soorten uitkeringen
die het gemeentefonds kent, te weten de algemene uitkering en integratie- en
decentralisatie uitkeringen.
ln deze brief wordt inzicht gegeven op de wijzigingen in de rijksbijdragen volgens de
meicirculaire202O ten opzichte van de decembercirculaire resp. de Financiële
Kadernota 2O2t-2024.

Samenvatting
De uitkering gemeentefonds voor het aandeel in de algemene uitkering is voor alle
jaren voordelig. Dat betekent dat aanvullende bezuinigingen n.a.v. deze circulaire
níet nodig zijn. De uitkomsten voor de jaren2021,-2024worden toegevoegd aan de
behoedzaa m heidsreserve gemeentefonds.
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lnleiding
Op 29 mei 2020 is de Meicirculaire 2020 Gemeentefonds verschenen. De
ontwikkeling van de uitkering uit het gemeentefonds wijzigt als gevolg van de
actualisering van maatstaven, ontwikkelingen binnen de rijksbegroting en specifieke
taakmutaties. Aan de hand van de circulaire zijn door ServicepuntTL de effecten
voor de gemeente Leiderdorp doorgerekend. Het totaalbeeld over de jaren heen is
als volgt:
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De uitkering gemeentefonds bevat ook ontwikkelingen die betrekking hebben op
het sociaal domein. Die ontwikkelingen zijn echter niet langer zichtbaar als een
mutatie in het aandeelvoor het sociaal domein. ln de Financiële Kadernola2O2t2024 zijn we bovendien overgegaan tot het structureel ramen van de benodigde

budgetten en is de oorspronkelijke koppeling met de beschikbaar gestelde middelen
via de algemene uitkering, los gelaten.
Algemene uitkering
ln de ontwikkeling van de algemene uitkering is wel een taakmutatie opgenomen.
Het betreft de introductie van de integratie-uitkering lnburgering in verband met de
Wet lnburgering die per l juli 2O21in werking treedt. Gemeenten ontvangen zowel
een incidentele bijdrage in de invoeringskosten (2020) als een structurele bijdrage in
de uitvoeringskosten (2021.en verder). Tegenover deze uitkering nemen we een
uitgavenbudget op voor de uitvoering van taak. Dat levert onderstaande overzicht
op,
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De netto uitkomst van de Meicirculaire is dat de algemene uitkering over alle jaren
voordelig uitvalt. Dat betekent dat aanvullende bezuinigingen n.a.v. deze circulaire
niet nodig zijn. Wel valt op dat het voordeel enigszins afloopt tot een bedrag van €

31.000 in 2O24. De betekent dat de marges voor het structureel en reëel evenwicht
waarbij de structurele lasten worden gedekt door structurele baten, klein zijn.

Normeringssystematiek
De ontwikkeling van het gemeentefonds wordt bepaald door de ontwikkeling
van de totale rijksuitgaven. Volgens de normeringssystematiek (trap-op-trap-af)
hebben wijzigingen in de accresrelevante uitgaven (ARU) direct invloed op de
ontwikkeling van de algemene uitkering en daarmee op de omvang van het
gemeentefonds. Deze systematiek is toegepast in de Meicirculaire 2020.

jaren hebben schommelingen in het accres, en de doorwerking
hiervan op de gemeentelijke en provinciale begrotingen onrust veroorzaakt bij de
medeoverheden. Het kabinet vindt het belangrijk in deze bijzondere tijd de
schommelingen voor medeoverheden te dempen; hoe stabieler de inkomsten, hoe
minder verstoringen van het gemeentelijke en provinciale begrotingsproces. ln
overleg met de VNG en het IPO is daarom besloten om de stand van het accres zoals
gepresenteerd in de Voorjaarsnota2O2O te bevriezen voor de jaren 2020 en2021.
Het voorgaande betekent dat de "trap op en trap af" systematiek voor deze jaren
niet meer wordt toegepast en dat mee- en tegenvallers door grote fluctuaties in de
bestedingen van het Rijk geen effect meer hebben op de algemene uitkering van de
gemeente voor 2020 en2O2t.
De afgelopen
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Corona

Vanaf het begin van de corona-uitbraak zijn Rijk en medeoverheden als één
overheid opgetreden om het coronavirus en de economische en sociale gevolgen
van de coronacrisis te bestrijden. ln het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen
(BOFv) van 23 april 2020 hebben het kabinet en de medeoverheden besloten een
regiegroep in te stellen die de omvang van de problematiek in beeld brengt met
nadruk op de financiële effecten voor de medeoverheden en de daarbij
voorgestelde oplossingsrichtingen, waaronder compensatie. Hierbij gaat het om een
reëel beeld van de kosten, waarbij ook de inkomstenderving wordt meegenomen.
Voor de periode tot l juni heeft het kabinet al enkele maatregelen genomen om
medeoverheden te compenseren. Die maatregelen zullen - voor zover relevant voor
het gemeentefonds cijfermatig in de septembercirculaire 2020 worden verwerkt.
Vooruitlopend daarop zullen gemeenten binnen enkele weken een brief ontvangen
met nadere informatie over de verdeling van de bedragen over de gemeenten. ln de
Meicirculaire ís nog geen compensatie voor de financiêle gevolgen van de coronauitbraak verwerkt.
Behoedzaam heidsreserve
De ontwikkeling van de algemene uitkering laat doorgaans forse fluctuaties zien. Dat
zal als gevolg van de maatregel om het gemeentefonds voor twee jaar te bevriezen
in de jaren 2O2O en 2O2I nieï of nauwelijks aan de orde zijn. De voorgenomen
wijziging van de verdeelsystematiek gaat wel door maar is doorgeschoven naar
2022. Een belangrijke overweging daarvoor was dat de voorlopige uitkomsten een
verschuiving betekende van de kleinere gemeenten naar de grotere steden. Hoewel

'reparatiemaatregelen' worden onderzocht is de verwachting dat die uitkomst niet
wezenlijk zal veranderen. Hoe dat nu precies uitpakt voor Leiderdorp is onbekend,
maar gerust zijn we er niet op. Daarnaast zijn de structurele effecten voor de
rijksuitgaven cq de omvang van het gemeentefonds als gevolg van de coronacrisis
voor de langere termijn zijn evenmin duidelijk en moeten we wellicht ook rekening
houden met dalende accressen m.i.v.2O22. Het is mede om die redenen dat wij
voorstellen om de voordelen van de Meicirculaire toe te voegen aan de
behoedzaam heidsreserve gemeentefonds.

Wij stellen u voor om de uitkomsten van de Meicirculaire 202O Gemeentefonds te
betrekken bij de behandeling van de Financiële Kadernota 2021,-2024 en de nota
Naar een Toekomstbestendige Begroting op7 juli2O2O.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders,
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