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Septembercirculaire 2021 (2021002869)

Geachte leden van de raad,
Met deze brief informeren wij u over de septembercirculaire 2021 uitgebracht door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De septembercirculaire 2021 is zonder het effect van de herverdeling van het
gemeentefonds vanaf 2023
Volgens de oorspronkelijke planning was het de bedoeling van BZK om gemeenten in 2021 te
informeren over de financiële consequenties van de herverdeling van het gemeentefonds. Dat is
niet gehaald, er wordt nog advies ingewonnen bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het is nog steeds de bedoeling om het nieuwe
stelsel vanaf 2023 in te voeren. Uit een voorlopige berekening van BZK bleek dat Bloemendaal
nadeelgemeente is met ordegrootte € 1,5 - € 2,0 miljoen per jaar. Dit wordt niet in één jaar
ingevoerd, maar het maximaal herverdeeleffect is € 15 per inwoner per jaar. Dan zou het om een
nadeel gaan van € 350.000 vanaf 2023 dat elk jaar cumulatief met dit bedrag oploopt tot het
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herverdeeleffect bereikt is.
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De septembercirculaire is zonder het structureel effect van het onlangs afgesloten
akkoord om de jeugdzorg vanaf 2O22 (vrijwel) volledig te bekostigen door het Rijk

maar wel inclusief de verwachte eenmalige bijdrage jeugdzorg van € 894.000.
In de media circuleren bedragen van ruim € 1,3 miljard die het Rijk beschikbaarstelt in2022voor
jeugdzorg door de uitspraak van een arbitragecommissie. Een belangrijke overweging van deze
commissie is dat het Rijk gemeenten (volledig) moet vergoeden voor taken die in (verplicht)
medebewind worden uitgevoerd (art. 108 lid 3 Gemeentewet). Het genoemde bedrag is echter
een totaalbedrag, delen van dit bedrag zijn reeds (extra) beschikbaar gesteld. In de
septembercirculaire is een extra bedrag van € 1.305 miljoen verwerkt. In hoeverre deze
bekostiging structureel wordt is echter overgelaten aan het nieuwe kabinet. Het aandeel dat
Bloemendaal zou ontvangen is ongeveer € 900.000. Overigens is in de ontwerp begroting 2022
8iOÊMÉNOÂA!

OVIRV¡Til

A¡RDINHOUI

!ENNI3NOIK

VOOETEN2ANG

æ
æ

(,

-2-

mede volgens de richtlijn van de provincie voor 2022100o/o en vanaf 2023 voor 75o/o van de
verwachte bekostiging jeugdzorg als stelpost opgenomen.

uitkomsten septembercirculaire en gevolgen voor de begroting
De positieve uitkomst van de septembercirculaire t.o.v. de meicirculaire is vooral het gevolg van
o Positief accres (meerjarig)
. Ook geen opschalingskorting in 2022 (incidenteel voordeel)

NB: Het voordeeljeugdzorg is reeds verwerkt in de ontwerpbegroting 2022.
Hieronder kunt u de uitkomsten vinden voor Bloemendaal waarin het saldo septembercirculaire is
verwerkt in de MJB (regel 5).
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In 2022 is (na verwerking van de septembercirculaire) sprake van een groot positief
begrotingssaldo van ongeveer EUR 1,3 miljoen (regel 5). Na 2022is dat niet meer het geval
vanwege vooral het aangekondigde nadelig effect van de herijking van het gemeentefonds en het
hervatten van de korting opschaling gemeenten (regel 6).
Financiële vertal¡ng 2O2t en 2O22

De effecten voorde begrotingsjaren t/m 2021 worden verwerkt in het eindejaarvoorstel 2021
en
de effecten voor2022 en verderworden verwerkt in een eerste wijziging van de begroting2022

welke onderdeel uitmaaktvan de beraadslagingen overde begroting 2022in uw raad van 4
november aanstaande. Deze collegebrief betreft dan ook een -nagekomen- bijlage bij het
raadsvoorstel ontwerpb egroting 2022.

In bijlage 1 onder deze brief kunt u een toelichting op de septembercircul
betreft het landelijk beetd
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g consequenties septembercirculaire 2O21 landelijk beeld

De voeding van het gemeentefonds als gevolg van de methode'samen de trap op en samen de
trap af'wordt het accres genoemd. De accressen 2O2O en 2O2L zijn vastgeklikt op het niveau van
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de meicirculaire 2020 ter waarde van respectievelijk € 1.240 en € 1.030 miljoen. Dit om rust en
stabiliteit te creëren tijdens de corona-pandemie en er vindt geen afrekening plaats.
In de septembercirculaire 2O2t zijn de accressen vanaf 2022 weer bijgewerkt. Deze keer valt het
mee, alle jaren vallen positief uit. De mutaties ten opzichte van de meicirculaire 2O2L zijn als

volgt:
2022:
2023:
2024:
2025:

€ 583,3 miljoen
€ 67,4 miljoen

€ 16,2 miljoen
€ 90,6 miljoen

De bedragen zijn structureel en cumuleren dus.
In alle jaren zijn de hogere accressen volgens de circulaire het gevolg van hogere loon- en
prijsontwikkeling dan tot nu toe aangenomen. Ook in de jaren na2022 is het accres opwaarts

bijgesteld als gevolg van uitgaven klimaatmaatregelen, compenseren gedupeerden van de
kinderopvangtoeslag, zorg en de EU-afdrachten.

BTW-Gompensatie Fonds (BCF)
Het BCF-plafond bedraagt € 3,25 miljard voor gemeenten in 2021. Als de gezamenlijke
declaraties onder het plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij
overschrijding van het plafond volgt een uitname. Het plafond muteert jaarlijks met het
accrespercentage.

Door de bevriezing van het accres in 2020 en 2O2L is het plafond in die jaren ook gefixeerd. In
het systeem is opgenomen dat jaarlijks bij de septembercirculaire een voorschot wordt verstrekt
op de verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar. In de meicirculaire volgend op het
kalenderjaar volgt dan de afrekening. In deze circulaire bedraagt het voorschot voor het jaar
2O2t€ 215,9 miljoen, dat wordt verrekend via de uitkeringsfactor met 11,6 punten' In de
meicirculaire 2022 vindt de afrekening plaats.
De provinciaal toezichthouder staat toe een meerjarige stelpost op te nemen als inschatting op de
jaarlijkse onder- of overschrijding van het plafond. Dit ter hoogte van de laatst bekende
ãfrekening. In dit geval is dat € 192 miljoen in 2020. Het gemeentelijk aandeel hierin mag je dan
structureel ramen vanaf 2021. Die stelpost hoef je nu niet aan te passen. Wel moet je in de
septembercirculaire 2021 een mogelijke stelpost voor het jaar 2O2t laten vervallen nu het
voorschot verstrekt is.

Opschalingskorting
In de meicirculaire 2O2O is de laatste tranche 2025 van de korting toegevoegd, waardoor de
structurele uitname van € 975 miljoen is bereikt. De opschalingskorting wordt door gemeenten als
zeer oneerlijk ervaren omdat het principe van herindelen van bovenaf opgelegd is' De
opschalingskorting heeft de gemeenten in de jaren 2015 t/m 2021 cumulatief al € 1,5 miljard
gekost en daarnaast € 150 miljoen als gemist accres over de opschalingskorting'
De minister van BZK en tevens beheerder van het gemeentefonds, mevrouw Ollongren, is ook
van mening dat de opschalingskofting geschrapt zou moeten worden gezien haar uitspraak in de
Eerste Kamer op 11 meijl.

Steunpakket corona
. Een aanvulling van € 195 miljoen voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).
. Extra middelen voor re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden:
Via een taakmutatie in de algemene uitkering voor re-integratie van bijstandsgerechtigden (€
L4,74O miljoen in 2022) en tijdelijke impuls voor re-integratie om dienstverlening te intensiveren
aan mensen die als gevolg van de crisis de bijstand instromen (€43,438 miljoen in2022).
. Extra middelen voor gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand:
Via een taakmutatie in de algemene uitkering voor de voorziene toename van armoede- en
schuldenproblematiek € 30 miljoen in 2022 voor het gemeentelijk schuldenbeleid en € 15 miljoen
in 2022 voor de bijzondere bijstand.
. Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen:
Via een taakmutatie in de algemene uitkering ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg
van de coronacrisis € 50 miljoen voor cultuur en € 10 miljoen voor buurt- en dorpshuizen'
Sociaaldomein

Ongetwijfeld de omvangrijkste taakmutatie in de circulaire: de definitieve verdeling van € 1.305
miljoen voor het jaar 2022 ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Een nieuw kabinet
zal een besluit moeten nemen over de structurele financiën. Het ministerie van Binnenlandse
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Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 29 juni jl. de verdeelwijze gepubliceerd van de
incidentele middelen. In deze brief is een indicatie gegeven wat helvoor een individuele
gemeente kan betekenen en in deze circulaire is de definitieve verdeling voor 2022
bekendgemaakt. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 hebben het Rijk, ãe VNG en het
Interprovinciaal Overleg (IPO) afgesproken dat de gemeenten de bedragen als stelpost mogen
opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken dat gemeenten
ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum van 75o/o
van het deef dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen.

Overige ondenrerpen sociaal domein
In de meicirculaire 2O2I is € 613 miljoen beschikbaar gesteld voor acute problematiek in
' de
jeugdzorg. Voor de VNG was hiervan een bedrag van C SS miljoen geràse.veerd voor
coördinatie en informatievoorziening. In deze septembercirculairé is bekend gemaakt dat
de kosten worden begroot op € 3,175 miljoen, waardoor het resterende bedrãg van €
51,825 miljoen via een taakmutatie wordt toegevoegd.
Voor
het jaar 2022 wordt ten aanzien van de uitvoeringskosten van de Sociale
' Verzekeringsbank
(SVB) voor de PGB-trekkingsrechten een bedrag van € 27,t4Z miljoen
uit de algemene uitkering genomen, waarvan € 79,g7g miljoen u¡[ fiet subcluster Wmo
2015 en €7,163 miljoen uit het subclusterJeugdhulp. Deze mutatie lijkt een jaarlijks
terugkerend verschijnsel te worden, waarvoor je kunt overwegen een meer¡aiige
negatieve stelpost te nemen. Dit ter hoogte van deze laatste uitname, naméti¡¡ C ZZ
miljoen. Dat kun je voor jouw gemeente omrekenen via de uitkeringsiactor, d-ie bedraagt
dan 1,5 uitkeringspunt.
Beschermd wonen: nacalculatie uitname Wmo t.b.v. Wlz in 2O2I -€ 50 miljoen, vanaf
' IU
2022 -€ 149 miljoen.
. IU Beschermd wonen: correctie LPO in 2022€ 4 miljoen,
2023 -€ 2 miljoen.
. IU Participatie: banenafspraken beschut werk vanaf 2o2r vanaf
-€ 5 miljoen.
¡ DU Faciliteitenbesluit opvangcentra: voor drie gemeenten in 2O2t € 0,758 miljoen.
DU Vrouwenopvang: een bedrag van € 0,105 miljoen is uitgenomen in verbanã met de
' landelijke
coördinatiefunctie Centrum Seksueel Geweld (CSG). Decentralisatie- en
integratie-uitkeringen In de septembercirculaire zijn drie nieuwe decentralisatie-uitkering
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n hierin handmatig te verwerken.

