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Septem bercirculaire 2020

Septembercirculaire 2020 (corsa 2020003603)

Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u over de septembercirculaire 2020 die is uitgebracht door het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De septembercirculaire 2O2O is inclusief compensatie voor Corona-effecten
In de septembercirculaire is het financieel effect vertaald van de compensatiepakketten Corona.
Onderdeel hiervan is het incidenteel terugdraaien van de verdere verhoging van de zgn.

opschalingskorting in de jaren 2020 en 202l.Deze opschalingskorting blijft in 2020 en 2027 op

het niveau van 2019 (landelijk is de korting € 300 miljoen) en vanaf 2022 wordt de

oorspronkelijke reeks hervat: een landelijke korting van € 570 miljoen in2O22 oplopend tot€ 975
miljoen in 2025. Dit zou voor Bloemendaal vanaf 2025 een nadeel zijn van ongeveer € 600.000
t.o.v. het niveau in de periode 2019 tlm 2O2L

Geen aanpassing accressen 2O2Otlm 2O24 ten opzichte van mei 2O2O

Ten behoeve van een 'stabiel beeld' in de coronacrisis zijn de jaren 2020 en 2027 bij de

meicirculaire 2020'vastgeklikt', en maken de fondsbeheerders ook voor de jaren na 2021 geen

nieuwe accressen bekend.

Ook in 2O22 eenmalig nog een aanvullend Jeugdhulpbudget
Ook in 2022wordt eenmalig € 300 miljoen uitgekeerd in afwachting van onderzoeken naar
jeugdhulp en bestuurlijke besluitvorming in hoeverre hier structureel extra middelen voor
beschikbaar gesteld zullen worden.

Nieuw verdeelstelsel gemeentefonds naar verwachting dit najaar bekend
De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds is met één jaar uitgesteld, van
2O2I naar 2022.Voor het klassieke deel was aanvullend onderzoek nodig en voor het sociaal
domein is een nadere analyse van de uitschieters gewenst. De onderzoeken zijn gereed.
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In het najaar wordt de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) geconsulteerd, waarbij
ook de herverdeeleffecten per gemeente worden gepubliceerd uitgedrukt in een bedrag per
inwoner. Ook de overgangsregeling wordt dan bekend gemaakt. Eind november gaat een
definitief voorstel naar de Tweede Kamer zodat de uitkomsten verwerkt kunnen worden in de
decembercirculaire 2020. Wat betreft het'klassieke deel' is voor de gemeente Bloemendaal
relevant hoe wordt omgegaan met de mate waarin de aangepaste verdeling rekening houdt met
de eigen inkomsten van gemeenten. De gemeente Bloemendaal heeft immers substantiële
inkomsten uit parkeren, toeristenbelasting en een (zeer) hoge OZB verdiencapaciteit.

Effecten gemeente Bloemendaal

In onderstaande tabel kunt u de financiële effecten t.o.v. de meicirculaire vinden:

Vergelijking septembercirculaire 2O2O met meicirculaire 2O2O (inclusief Corona juni)
20t9 2020 202L

Accres, waarde en hoeveelheidsverschillen 51.544 375.567 92.072
subtotaalsoc¡aalDomein x) 26.821 0

tegemoetkoming kosten Corona 255.508 0'-
schrappen inc¡denteel oploop in de opschalingskorting
(lagere apparaatskosten) 66.308 l4g.t74

2022
22.429

206.927

0

0

tL,L72

2023
-14.054

0

0

0

5.068

2024
3.404

0

0

0

5.t27subtotaalOverig
TOTAAL Bruto effect

Correctie lastenka nt xx)

53.501 2L.206
51.544 777.7lJs 262.452

0 -79.4r4 -L4L.L49

240.52A

-33 5.144

-8.986

-104.995

8.531

-106.020
TOTAAL Netto effect septemberc¡rculaire 2O2O 51.544 698.291 121.303

*) Er zijn in de septembercirculaire extra middelen Jeugdzorg 2022 toegekend
xx) Het gaat vooral om aanpassingen lasten sociaal donein

-94.616 -113.981 -97.4A9

Voor 2020 zijn voor de coronacrisis extra middelen beschikbaar gesteld. In het eindejaarsvoorstel
2020 zullen we u een zo compleet mogelijk beeld geven van extra lasten, minder baten en
compensatie door het Rijk vanwege de Coronacrisis.

Effect meerjarenbegroti ng

Onderstaande tabel geeft de aangepaste saldi van de meerjarenbegroting 2O2l - 2024 na

verwerking van de begroting 2021 alsmede de septembercirculaire 2020. Uitgangspunt hierbij is
dat de raad in november 2020 de begroting 2021 vaststelt conform het voorstel van het college.
In alle jaren is sprake van een positief saldo, waarbij de effecten van onder meer de herverdeling
van het gemeentefonds en opschalingskorting niet zijn meegenomen.
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STAND MJB 2021.2024 NA VASTSTELLING BEGROTINGSRAAD 5 NOVEMBER 2O2O

- = nadeel

+ = voordeel

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van

, burgemeester

t,

ll\rfl,
, secretaris

MEERJARENBEGROTING 2O2L - 2O24 X € 1.OOO 202L 2f,22 2023 2024
1

a

b

Stand meerjarenbegrot¡ng in PRIMAIRE begroting 2020

Reeds genomen raadsbesluiten na begrotingsvaststelling:
- Va stste lle n Ve ro rd e n i n g Afu a lstoffe n h effi n g

- Aanpassing bijdragen begroting VRK 2021-2024

Zomernota 2020

Mutaties meerjarenbegroting 2021-2024 (saldo lasten en baten)

624

6

105

-32

s30

255

6

-130

-31

-455

392

6

115

-8

u2

392

6

LL5

-8

-76

2

c

d

3

BIJGESTE LDE STAN D me e rja re n be g rotin g 2021 -2024 in cl u s ief mutaties

El¡minatie opgenomen incidentele u¡tgaven en inkomsten
-37

187

354

-280

-66

0

200

0

Saldo materieel na correctie incidentele uitgaven en inkomsten -223 73 -66 20c

Nieuwe voorste¡¡en begroting 2O21 225 304 309 31.5

Effect septembercirculaire 20 2O tzL -95 -tf4 -97

STAND MJB 2O2t-2024 na eliminatie van incidentele posten en incl. nieuwe
vôôrstellen en inclusief seotemberc¡rculaire x) 123 L37 129 4L8




