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Decem bercirculaire 2020

Decembercirculaire 2020 (corsa 2020004914)

Geachte leden van de raad,

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

De decembercirculaire 2O2O is inclusief compensatie voor Corona-effecten
Met de decembercirculaire worden extra middelen beschikbaar gesteld in verband met de
Coronacrisis. Ook worden gemeenten in 2021 extra middelen in het vooruitzicht gesteld op basis
van de jaarrekening 2020. De gemeente Bloemendaal kan onder meer extra middelen tegemoet
zien voorderving van parkeer- en toeristenbelasting en extra kosten voorafualinzameling. Voor
extra uitgaven in verband met Corona worden middelen beschikbaar gesteld voor onder meer re-
integratie, schuldenbeleid, continuiteit zorgverlening, cultuur en extra middelen voor de
verkiezingen in 2021. Een deel hiervan wordt in2O2O uitgekeerd en een deel in 2021. Via
specifieke uitkeringen worden middelen beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving,
verlening steun aan sportverenigingen en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (TOZO).

Invoering nieuw verdeelstelsel gemeentefonds uitgesteld naar 2O23
De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds is uitgesteld naar 2023. Reden
hiervoor is dat de financiële positie van veel gemeenten onder druk staat en gesprekken nog
lopen over de financiering van de jeugdzorg. Met de VNG is afgesproken dat de Raad voor het
Openbaar Bestuur (ROB) om advies gevraagd zal worden. Deze adviesaanvraag zal naar
verwachting in januari 2021 plaats vinden, dan worden ook de voorlopige uitkomsten van de
herverdeling bekend.

Effecten gemeente Bloemendaal
In onderstaande tabel kunt u de financiële effecten t.o.v. de septembercirculaire vinden
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Vergelijking decembercirculaire 20 20 met septemberci rculaire 20 2O

oudir* 2O2l
Accres, waarde en hoeveelheidsverschillen 47.55O 31.165
Jeugd aan Zet ivm Corona 10.000
Verkiezingen extra ivm Corona 34.969
Cultuurmiddelen ivm Corona t23.534
TOTAAL Brr¡to effect s7.sSO 189.668
Correctie lastenkant **) -10.000 -158.503

2022

-4.238

2023

-4.3t2
2024

-4.3t2

-4.234 -4.312 -4.3L2

TOTAAL Netto effect decembercirculaire 2O2O 47.ss0 31.165 -4.23a -4.3f-2 -4.3t2

CORRECTIE I.V.M. AANPASSING UITGAVEN:
Jeugd aan Zet

Ve rkiezingen

Cultuur

-10.000

-34.969

-123.534

Totaa I correct¡es lastenka nt -10.000 -158.503 0 0 0

* de algemene uitkering loopt altijd achter, op d¡t moment zijn de jaren 2018,2019 en 2020 niet def¡nit¡ef

Voor de jaren 2018-2020 wordt per saldo een aanvullende uitkering ontvangen van € 47.550. Dit
bedrag zal in de jaarrekening 2020 worden verantwoord.

Effect meerjarenbegroting
De effecten voor de meerjarenbegroting 2O2L-2024 zijn met uitzondering van het begrotingsjaar
2021 licht negatief (ca. € 4.000). Voor 2O2Ikan een aanvullend bedrag tegemoet worden gezien
van € 189.668. Voor een bedrag van € 158.503 bestaat dit uit compensatie voor extra lasten als
gevolg van de coronacrisis. Vooruitlopend op definitieve vaststelling bij de Zomernota zullen wij
dit bedrag vooralsnog in de begroting als aanvulling op de geraamde lasten opnemen.

Onderstaande tabel geeft de aangepaste saldi van de meerjarenbegroting 2O2L - 2024 weer na
vaststelling van de begroting 2021 inclusief verwerking van de september- en decembercirculaire
2O2O.In alle jaren is sprake van een positief saldo. De effecten van onder meer de herverdeling
van het gemeentefonds en opschalingskorting zijn niet meegenomen.

AND B 2021-2024 Na besl 5 november 2020
- = nadeel
+ = voordeel

MEERJARENBEGROTING 2O2l-2024 x € 1,OOO 2lJ2L 2022 2023 2024
Sta nd voor Decembercircula ire 28s -108 165 452
Effect decemb€rcirculaire 2O 2O 31 -4 -4 -4

Elim¡natie opgenomen incidentele uitgaven en inkomsten -t87 28C 0 c
STAND MJB 202l-2024 na eliminatie van incidentele posten en incl. nieuwe voorstellen en
inclusief decembercirculaire * ) L29 168 161 448
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