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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 19 oktober 2021 

     

Onderwerp: Septembercirculaire 2021 

Gemeentefonds 

 Aan de raad.  

 

 

*Z03A221F9FC* 
Beslispunten 

1. gelet op de Septembercirculaire 2021 Gemeentefonds de begrotingswijziging 2022 vast te stellen  
en daarmee: 
-een bedrag van 2 x € 250.000 te reserveren voor de versterking van de sturing van de 
organisatie en de bezetting van sleutelposities; 
-de resterende meevaller op de algemene uitkering toe te voegen aan de 
behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds; 

 

 

1 SAMENVATTING 

De Raad wordt jaarlijks geïnformeerd over de ontwikkeling van de algemene uitkering n.a.v. de 
Septembercirculaire Gemeentefonds. De uitkomst valt dit keer voor alle jaren positief uit. De 
belangrijkste oorzaak volgt uit de toename van het accres. Het accres is afhankelijk van de ontwikkeling 
van de accres relevante uitgaven (ARU) op de Rijksbegroting. Deze ontwikkeling is per definitie al 
moeilijk in te schatten maar door de fixatie (i.v.m. de coronacrisis) van het accres in 2020 en 2021 zijn 
tussentijdse ontwikkelingen buiten beeld gebleven en maken we nu 'als het ware' een sprong naar 
2022. Eén van de ontwikkelingen die natuurlijk wel in beeld is, betreft de extra inzet van het 
demissionaire kabinet van € 6,8 miljard voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. 
  
2 Beoogd effect 

De gemeenteraad te informeren over de financiële positie van de gemeente in aanvulling op de reeds 
aangeboden programmabegroting 2022. 

 
3 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De ontwikkeling van de algemene uitkering laat doorgaans forse fluctuaties zien. Om eventuele 
effecten in het meerjarenbeeld enigszins te beheersen maakt de gemeente gebruik van de 
behoedzaamheidsreserve algemene uitkering. Vooruitlopend op het beschikbaar komen van informatie 
over de ontwikkeling van de algemene uitkering, zowel bij de kadernota als bij de begroting, maken we 
het meerjarenbeeld sluitend door een verrekening met deze reserve. Mee- en tegenvallers in de 
algemene uitkering worden vervolgens weer verrekend met de behoedzaamheidsreserve. Deze 
werkwijze voorkomt bijvoorbeeld dat de gemeente start met bezuinigingen die later niet nodig blijken 
te zijn. Anderzijds geeft de werkwijze de gemeente de tijd om desgewenst maatregelen te treffen als de 
algemene uitkering een structureel nadeel laat zien. Als gevolg van de septembercirculaire 2021 loopt 
de behoedzaamheidsreserve weer op.  
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4 Ontwikkeling van de uitkering uit het gemeentefonds 

 
Gemeenten ontvangen 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 decentralisatie uitkeringen. In dit voorstel 
wordt inzicht gegeven op de wijzigingen in de rijksbijdragen volgens de Septembercirculaire 2021.  

 
Inleiding 
Op 21 september 2021 is de Septembercirculaire 2021 gemeentefonds verschenen. Op 27 september 
2021 heeft BZK een vervangende versie uitgebracht waarin o.a. de uitkeringsfactor is aangepast. 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 
vervangende circulaire zijn door Servicepunt71 de effecten voor de gemeente Leiderdorp 
doorgerekend.   

 
Ontwikkeling algemene uitkering 
De ontwikkeling van de algemene uitkering t.o.v. de meicirculaire 2021 is voor alle jaren positief. Bij de 
samenstelling van de programmabegroting 2022 is in aanvulling op de meicirculaire al rekening 
gehouden met de extra middelen voor de aanpak Jeugdzorg en de verhoging van de stelpost voor de 
nadelige herverdeeleffecten. In onderstaande tabel is dat in beeld gebracht. Na verrekening van die 
twee posten blijft de uitkomst voor alle jaren voordelig. Het totaalbeeld is als volgt: 

  x € 1.000 

Uitkering gemeentefonds / baten 2021 2022 2023 2024 2025 

Meicirculaire 2021       -37.946        -38.377        -38.135        -38.248        -38.845  

Afspraak aanpak jeugdzorg (75%)                -            -1.559             -902             -818             -716  

Verhoging stelpost herverdeling                -                   -                163              100              300  

Stand begroting 2022-2025       -37.946        -39.936        -38.875        -38.966        -39.261  

Septembercirculaire 2021       -38.689        -41.150        -39.762        -39.866        -40.264  

Ontwikkeling uitkering gemeentefonds            -743          -1.214             -887             -900          -1.003  

Septembercirculaire 2021 t.o.v. Meicirculaire 2021 voordelig voordelig voordelig voordelig voordelig 

 
De Septembercirculaire 2021 bevat zoals altijd ook taakmutaties en ontwikkelingen m.b.t. het sociaal 
domein. Daarnaast ontvangt de gemeente voor de aanpak problematiek Jeugdzorg een aanvulling op 
de eerder ontvangen middelen en bevat de circulaire het 5e steunpakket Corona. In onderstaande tabel 
is de ontwikkeling van de algemene uitkering uitgesplitst naar de verschillende onderwerpen. 

  x € 1.000 

Uitsplitsing ontwikkeling uitkering 2021 2022 2023 2024 2025 

Algemene uitkering             -425          -1.236             -899             -914          -1.022  

Aanpak problematiek Jeugdzorg 2021              -65                 -                   -                   -                   -    

Compensatie corona september 2021            -262               -70                 -                   -                   -    

Taakmutaties              -18               -15               -15               -15               -15  

Sociaal domein DU/IU               28              108                27                30                34  

Ontwikkeling uitkering gemeentefonds             -743          -1.214             -887             -900          -1.003  
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Septembercirculaire 2021 t.o.v. Meicirculaire 2021 voordelig voordelig voordelig voordelig voordelig 

 
Hierna worden de verschillende ontwikkelingen binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds 
apart toegelicht. 
 
 
Algemene uitkering 
De algemene uitkering neemt met een substantieel bedrag toe. De hogere uitkering in 2021 is het 
gevolg van het voorschot uit het BTW Compensatie Fonds (BCF). De declaraties in 2021 blijven binnen 
het afgesproken plafond. Het overschot wordt overgeheveld naar het gemeentefonds en verdeeld 
over de gemeenten. Voor Leiderdorp een voordeel van € 284.450. Verder ontvangt de gemeente een 
extra uitkering door aanpassing van enkele maatstaven en de uitkeringsfactor. 
 
Voor de jaren 2022 tot en met 2025 wordt de hogere uitkering veroorzaakt door toename van het 
accres in combinatie met de aanpassing van de uitkeringsfactor en de nominale ontwikkeling. De 
toename is ca € 0,9 miljoen in 2022 oplopend naar € 1,0 miljoen in 2025. Tenslotte heeft het rijk 
besloten de oploop van de opschalingskorting voor gemeenten in het jaar 2022 incidenteel te 
schrappen. Dit leidt tot een verhoging van de algemene uitkering van ca € 350.000 incidenteel. 

  x € 1.000 

Aanwending algemene uitkering 2021 2022 2023 2024 2025 

Algemene uitkering             -425          -1.236             -899             -914          -1.022  

Aansturing organisatie                -                250              250              250              250  

Ambtelijke capaciteit                -                250              250              250              250  

Toevoeging aan behoedzaamheidsreserve            -425             -736             -399             -414             -522  

 
Het is gebruikelijk dat mee- of tegenvallers in de algemene uitkering bij de septembercirculaire worden 
verrekend met de behoedzaamheidsreserve uitk. Gemeentefonds. In het licht van ontwikkelingen op 
een geheel ander vlak geeft deze toename van de algemene uitkering ons aanleiding om t.a.v. de 
aanwending een aanvullend voorstel te doen, nl.  
 
1 Aansturing organisatie 
Het reflectie onderzoek op de huidige organisatie inrichting geeft aanleiding tot bijstelling van de 
gemeentebrede aansturing van de organisatie en de noodzakelijke capaciteitsvraag om structureel 
recht te doen aan de gemeentelijke opgaven. Een nadere verdieping op onderliggende problematiek op 
onderdelen is noodzakelijk en is voorzien in de komende maanden. Daarmee kunnen we uitspraken 
doen over de precieze invulling en versterking voor een toekomstbestendige organisatie. Vanuit de 
huidige knelpunten in de aansturing is al duidelijk dat een structurele investering wenselijk is. Dit om 
slagvaardig te kunnen handelen en de organisatiekracht en integraliteit in aansturing te versterken. Wij 
schatten in dat een budget van € 250.000 hierin passend is. 
 
2 Ambtelijke capaciteit  
De druk op de ambtelijk capaciteit is de laatste jaren steeds meer toegenomen. Ook de komende jaren 
verwachten wij een uitdaging om onze organisatie in balans te brengen en houden met de 
maatschappelijke opgaven waar we samen met onze inwoners en partners aan werken. De komende 
jaren komen nieuwe taken naar de gemeente en de continuïteit op cruciale functies moet gewaarborgd 
zijn. Waar inhuur soms een tijdelijke oplossing kan bieden, bijvoorbeeld bij bepaalde projecten is het 
noodzakelijk structureel de ambtelijke organisatie op onderdelen te versterken. De verwachting is dat 
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met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de ervaren wervingstrajecten op vacatures in het 
algemeen en voor sleutelposities en cruciale functies die we niet vacant kunnen laten zijn in het 
bijzonder, het steeds moeizamer is om deze functies structureel ingevuld te krijgen. Om de 
afhankelijkheid van inhuur te beperken, dit meer in balans te brengen t.o.v. de vaste formatie en de 
continuïteit in de uitvoering te borgen reserveren wij als structurele oplossing een budget van  
€ 250.000. 
 
Aanpak problematiek Jeugdzorg 2021 
In de raadsbrief van 20 juli 2021 bent u geïnformeerd over de € 613 miljoen die het kabinet voor het 
jaar 2021 beschikbaar heeft gesteld voor acute problematiek in de jeugdzorg. Van dat bedrag is € 55 
miljoen apart gezet omdat het Rijk en de VNG een deel hiervan wilden inzetten voor regionale 
coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de wachtlijsten 
specialistische jeugdzorg. Inmiddels hebben de VNG en het Rijk deze kosten begroot op € 3,175 miljoen 
waardoor bij deze circulaire het resterende deel (€ 51,8 miljoen) kan worden toegevoegd aan de 
algemene uitkering. Dat levert voor Leiderdorp een bedrag op van € 65.161. Dit bedrag wordt 
toegevoegd aan de reserve sociaal domein en blijft daarmee beschikbaar voor het aanpakken van de 
wachtlijsten. 
 
Compensatie corona 
De septembercirculaire bevat het 5e steunpakket corona. Dat steunpakket wordt aan de hand van 
maatstaven binnen de algemene uitkering bepaald en is als volgt ingedeeld: 

  x € 1.000 

Corona 5e steunpakket 2021 2022 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona)            -187                 -    

Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona)              -13                 -    

Lokale cultuur (compensatie corona)              -62                 -    

Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)                -                   -7  

Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)                -                 -22  

Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)                -                 -27  

Bijzondere bijstand (compensatie corona)                -                 -14  

Totaal 5e steunpakket Corona            -262               -70  

  voordelig voordelig 

 
De extra middelen over 2021 zijn meegenomen in de 2e Bestuursrapportage 2021. De extra middelen 
voor 2022 worden in afwachting van de vraag of en zo ja, in welke mate de effecten van de 
coronapandemie zich ook uitstrekken tot 2022, voorlopig als algemeen coronabudget in 2022 
opgevoerd. De middelen zijn dus op aanvraag beschikbaar voor corona gerelateerde lasten in 2022. 
 
Taakmutaties 
Via de septembercirculaire worden enkele nieuwe taken van de gemeente gefinancierd. De extra 
middelen worden gebruikt om de budgetten voor de overgedragen taken op te voeren.  De ontvangen 
bedragen zijn relatief klein en voor zover deze betrekking hebben op 2021 zijn deze in de 2e 
Bestuursrapportage 2021 verwerkt. We volstaan hier met een korte toelichting op de taakmutaties 
2022: 

• Voor de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van projecten ter voorkoming van fraude 
binnen de Landelijke Structuur Interventieteams (LSI) stelt het ministerie van SZW vanaf 2022 
jaarlijks middelen beschikbaar via de algemene uitkering. 
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• Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang in het kader 
van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang stelt het ministerie van 
SZW vanaf 2022 jaarlijks extra middelen ter beschikking via de algemene uitkering. 

• Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het 
Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast 
wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. 

 
De taakmutaties zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

  x € 1.000 

Specificatie taakmutaties 2021 2022 2023 2024 2025 

Uitvoering en implementatie Breed offensief              -15                 -                   -                   -                   -    

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen                -3                 -                   -                   -                   -    

Landelijke structuur interventieteams                -                   -3                 -3                 -3                 -3  

Toezicht en handhaving gastouderschap                -                   -8                 -8                 -8                 -8  

Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen                -                   -4                 -4                 -4                 -4  

Totaal van de taakmutaties              -18               -15               -15               -15               -15  

  voordelig voordelig voordelig voordelig voordelig 

 
Sociaal domein DU/IU 
In de decentralisatie- en integratie uitkeringen (DU/IU) alsook voor specifieke ontwikkelingen in het 
sociaal domein zijn in de septembercirculaire wijzigen verwerkt.  

  x € 1.000 

Sociaal domein DU/IU 2021 2022 2023 2024 2025 

Suppletie-uitkering integratie sociaal domein             7              7            10            14            18  

Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz           21            19            17            16            16  

Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp en WMO            -              35             -               -               -    

Aanpak problematiek jeugdzorg 2022            -              48             -               -               -    

Totaal sociaal domein DU/IU           28          108            27            30            34  

  nadelig nadelig nadelig nadelig nadelig 

 
De belangrijkste wijzigingen betreffen: 
▪ Participatie: Het UWV voert structureel de no-riskpolis uit voor de gehele gemeentelijke doelgroep 

banenafspraak en nieuw beschut werk. Om dit te financieren zijn middelen verschoven van het 
gemeentefonds naar het UWV. Dit jaar bleken de uitgaven van het UWV aan de no-riskpolis hoger 
te zijn geweest dan aanvankelijk geraamd. Dit heeft een extra overheveling tot gevolg van de 
middelen voor begeleiding (middelen voor re -integratie nieuwe doelgroep in het gemeentefonds, 
integratie-uitkering Participatie) naar het UWV. Voor Leiderdorp een nadeel van € 6.567 in 2021 
oplopend tot € 18.066 in 2025. 

▪ Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz: Op 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten 
die in een Wlz-instelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen 
(zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de 
Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. Hiervoor zijn in 2019 middelen overgeheveld naar de Wlz. 
De nacalculatie op basis van realisatiegegevens 2020 levert een nadeel op van € 21.205 in 2021 
afnemend tot € 15.826 in 2025. 

▪ Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp en WMO: Ten aanzien van de 
uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de PGB-trekkingsrechten is voor 
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2022 overeengekomen om op basis van de conceptbegroting 2022 een bedrag van € 34.997 uit de 
algemene uitkering te nemen. 

▪ Aanpak problematiek jeugdzorg 2022: De brief van BZK van 29 juni 2021 inzake de ‘Verdeelwijze 
incidentele middelen jeugdzorg 2022’ bevat een tabel met de compensatie per gemeente. Voor 
Leiderdorp was de indicatieve compensatie door BZK berekend op € 1.659.7595. Volgens de 
septembercirculaire komt die compensatie op € 1.612.009 hetgeen een nadeel t.o.v. de eerder 
ingeboekte compensatie geeft van € 47.750 in 2022. 

 
5 Effecten voor de behoedzaamheidsreserve 

De behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds is bij de samenstelling van de begroting 2022 
ingezet om het meerjarenbeeld sluitend te maken. In onderstaande tabel zien we wat dat betekent 
voor de ontwikkeling van deze reserve. Met dit voorstel wordt het overschot op de algemene uitkering 
volgens de Septembercirculaire weer toegevoegd aan de behoedzaamheidsreserve. Met deze 
aanvulling op de Programmabegroting 2022 gaat de omvang eind 2025 van € 1,2 miljoen naar € 3,7 
miljoen. Dat betekent dat de buffer voor het opvangen van nadelige ontwikkelingen weer wat steviger 
wordt. 

  x € 1.000 

Behoedzaamheidsreserve uitk. Gemeentefonds 1-1-2022 2022 2023 2024 2025 31-12-2025 

Ontwikkeling volgens de programmabegroting 2022          1.341        760          30       -557       -351           1.223  

Toevoeging n.a.v. de Septembercirculaire 2021             425        736        399        414        522           2.497  

Toevoeging aan behoedzaamheidsreserve          1.766     1.496        429       -143        171           3.720  

 
 

6 Effecten voor het structureel en reëel evenwicht 
Op grond van artikel 189, sub 2 van de Gemeentewet dient de raad erop toe te zien dat de begroting 
structureel en reëel in evenwicht is. In de Programmabegroting 2022 is al aangegeven dat de begroting 
structureel in evenwicht is, maar dat dat evenwicht in de meerjarenraming nog niet is bereikt. De 
uitkomsten van de Septembercirculaire beïnvloeden dat beeld in positieve zin.  

  x € 1.000 

Structureel en reëel evenwicht 2022 2023 2024 2025 

Saldo structurele baten en lasten volgens de begroting 2022          -244            165            763            526  

Mutatie structurele baten en lasten n.a.v. de Septembercirculaire 2021          -629           -372           -385           -488  

Herberekend saldo structurele baten en lasten          -873           -207            378              38  

Structureel evenwicht  Ja Ja Nee Nee 

 
De mutatie van de structurele baten en lasten bestaat uit het gesaldeerde voordeel  in de algemene 
uitkering en het nadeel in de uitkering sociaal domein (DU/IU).  Naast het komende begrotingsjaar is nu 
ook 2023 structureel in evenwicht en wordt dat evenwicht in 2025 bijna bereikt.  Dat is goed nieuws. 
 
Het structureel en reëel evenwicht is immers voor de toezichthouder van doorslaggevende betekenis. 
De beoordeling van dat evenwicht bepaald uiteindelijk het toezichtregime dat de provincie toepast. 
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7 Begrotingswijziging 2022 

 
Programma

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

1 Meedoen in Leiderdorp 15.117 0 15.203 0 15.327 0 15.416 0

2 Aantrekkelijk Leiderdorp 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 250.000 0 250.000 0 250.000 0 250.000 0

Algemene Dekkingsmiddelen 69.884 -1.213.531 0 -887.186 0 -899.957 0 -1.003.149

Overhead, VPB en onvoorzien 250.000 0 250.000 0 250.000 0 250.000 0

Saldo van baten en lasten 585.001      -1.213.531 515.203      -887.186     515.327      -899.957     515.416      -1.003.149 

Mutatie reserves 736.429 -107.899 399.167 -27.184 414.163 -29.533 521.704 -33.971

Resultaat 0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal

2022 2023 2024 2025

 
 
 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.M. Roos  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
 
 
Bijlagen:  
Septembercirculaire 2021 Gemeentefonds van BZK   Z/21/123631/254344 


