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Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u over de meicirculaire 2020 uitgebracht door het Ministerie van

Binne nla ndse Za ken en Konin krijksrelaties.

De meicirculaire 2020 is zonder compensatie voor Gorona-effecten
De financiële vertaling van de € 542 miljoen die het Rijk beschikbaar stelt voor de eerste periode

Corona-crisis tot l juni 2020 is geen onderdeel van de meicirculaire. Deze vertaling volgt in een

separate brief naarverwachting in juni 2020, waarna de bevoorschotting vanuit het Rijkzal
staften. Vervolgens zal meer duidelijk worden in de septembercirculaire 2020.

Vergelijking meicirculaire 2O2O met decembercirculaire 2O19

Bruto effect meicirculaire 1)

correcties laste nkant 2)

Netto effect meicircula ire

2019 2020 2021

33.676 L32.578 -126.159

0 -111.000 2L3.405

2022 2023 2024

37.855 -139.851 22L.444

2rt.792 175.913 -L89.244

33.676 2L.578 87.246 249.637 36.062 32.200

1) Zonder compensatie Coronacrisis en gevolgen herijking gemeentefonds vanaf 2022

2)Deze correcties betreffen vooralonderdelen van het sociaaldomein: participatiewet,

maatschappelijke begeleiding statushouders en inburgering waar het RUk geld voor beschikbaar stelt

Na correcties aan de lastenkant is het effect voor de algemene middelen voor alle jaren positief'

Vanaf 2022zal echter naarverwachting de herverdeling van het gemeentefonds ingaan, wat naar

verachting zeer negatief zaluitvallen voor kleine gemeenten zoals Bloemendaal.
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Effcct mcerjarcnbegroting

Onderstaande tabel geeft de aangepaste saldi van de meerjarenbegroting 2O2O - 2024 na
verwerking van de zomernota 2020 alsmede de meicirculaire 2020.

bedragen x € 1.000

Stand meerjarenbegroting 2020-2023 na vaststelling begroting
(incl. nieuwe voorstellen en septembercirculaire 2019)
Reeds genomen raad- en collegebesluiten

F¡nanciële gevolgen Zomernota 2O2O I)
Verwachte stand begroting 2020 na vaststelling Zomernota 2020
Eliminatie opge nomen incid entele uitgave n/inkomste n

Saldo materieel na correctie incidentele uitgaven en inkomsten
Uitwerking meicirculaire 2020

Saldo na verwerking meicirculaire 2020 2)

2020 202t 2022 2023 2024

619

-56
624

6

255 392
6

392
66

563

-548
630

-32
262

-31
399 399

-B-8

15
85

598
-607

23t
65

391
68

391
68

99

55
?

-9

87

296
250

459

36

459

32

154 78 546 495 497

1) Saldo Zomernota als de raad conform het raadsvoorstel besluit
2) ZONDER effecten herverdeling gemeentefonds vanaf naar verwachting 2022

De effecten worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2021. De opgave voor de komende jaren is
om ten minste de structurele lasten in evenwicht te brengen met de structurele baten. Het saldo
voor2022 en lateroogt positief, maarhierin zijn veel ontwikkelingen niet meegenomen:

1. Herverdeling gemeentefonds: verwacht nadeel vanaf 2022 ordegrootte € 750.000 tot
€ L,25 miljoen.

2. Jeugdhulp: Mede door de Coronacrisis is de kans groot dat het niet luK om de kosten
voor jeugdhulp terug te dringen:

a. Nadeellastenkant: € 470.000 (en mogelijk lopen de kosten verderop)
b. Nadeel batenkant: De stelpost van € 225.000 baten jeugdzorg Rijk moge n we van

de provincie niet handhaven als we niet concreet kunnen maken hoe we de kosten
beheersen.

3. Dividend Stedin onder druk door de opgave Warmte transitie: nadeel € 150.000
4, Oplopende lasten WMO; Mede doorverlaging van hetabonnementstarief WMO vallen

baten weg en is er een aanzuigende werking op de vraag naar WMO zorg.
5. Opgave Bloemendaal Duurzaam: Om ruimte te maken voor investeringen in vooral

onderwijshuisvesting van € 45 miljoen in 2035 zou hiervoor indicatief € 1 miljoen
omgebogen moeten worden in 2026 oplopend tot€ 3 miljoen in 2035.

6' Effecten coronacrisis: In het land gaan percentages rond van 5-10o/o minder baten/extra
lasten waarvan onzeker is in hoeverre hiervoor compensatie vanuit het Rijk komt. Wellicht
zijn er ook nog onbekende structurele effecten (bv. meer vraag naar Jeugdhulp).

7. Voorstellen kadernota structureel: ongeveer€ 100.000

In bljlage t hieronder kunt u een toelichting vinden op basisvan het landelijk beeld

vriendelijke groet,

rgemeester en wethoud rs van Bloemendaal,

, burgemeester
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Bijlage l: Toelichting consequenties meicirculaire 2O2O landelijk beeld (bron: Pauw)

Accressen
De definitieve vaststelling van het accres 2019 is € 1.084 miljoen ofwel 6,15 Vo. Dat is ten

opzichte van de september 2019 een voordelige afrekening met een plus van € 16 miljoen. De

afrekening 2019 vindt plaats in uitkeringsjaar2020. Deze heeft een eenmalig effect'

In de Najaarsnota 2019 met stand 1 oktober is voor een bedrag van € 1,3 miljard aan

onderbesteding gereserveerd voor de prioriteiten van het kabinet Rutte III. Denk aan

onderwerpen als klimaat en onderwijs. Die reservering werd dan als uitgave in 2019 aangemerkt

in het kadervan de normeringsmethodiek. Als die uitgaven in 2020 en/of volgende jaren alsnog

worden gedaan, tellen ze uiteraard niet meer mee'

Sinds oKoberzijn de uitgaven redelijkvolgens planningverlopen'Vandaareen summiere

afrekening, gelukkig wel een voordeel.

Het accres 2020 is iets lager ten opzichte van de septembercirculaire 2019, per saldo een min van

€ 4 miljoen. Het accres 2O2tis€ 127 miljoen hogerten opzichte van de septembercirculaire

2019, hoofdzakelUk als gevolg van hogere indices voor loon- en prijsontwikkeling In het Centraal

Economisch Plan (CEP) van het Centraal Plan Bureau.

Als onderdeel van het compensatiepakket Coronamaatregelen zijn VNG en de Fondsbeheerders

overeengekomen de accressen 2020 en 2021 te fixeren op de stand van deze meicirculaire. Voor

die jaren wordt dat dus ook de afrekening, tenzij er nog grote afwijkingen vo lgen. Bevriezen komt

tegemoet aan de wens van rust en stabiliteit van beide gesprekspartners' Punt van aandacht is

nog welhoe we straks in2}22gaan instappen. Na de fixatie in deiaren 2009t/m 2011gaf dat

problemen in 2ot2 in het nadeel va n de gemeenten. De VNG is er ale rt o p.

De accressen2022t/m2024 ontwikkelen zich volgens deze circulaire in totaal€ 211 miljoen

negatief. Dat is met name het gevolg van lager geraamde zorgkosten. Wij van PAUW hebben een

gekgevoel bij deze verklaring in coronatijd.

Zie voor de accressen de onderstaande tabel, de bedragen zijn in miljoenen euro's:

Uitkeringsjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Normeringsmethodiek in %, stand mei

2020
4,620/o 3,710/o 3,650/o 2,76"/o 2,720/o 3,140/o

Accres stand meicirculaire 2020 1.240 1.030 1.036 801 806 950

Accres stand septembercirculaire 201 9 1.244 903 855 99s 1 005 0

Verschil t.o.v. septembercirculaire 201 9 _4* 127 182 -1 93 -1 99 950

Doorwerking afrekening 201 9 32 16 16 16 16 16

Cumulatief verschil t.o.v. sept. 20'19 2g* 139 321 127 -72 879

*= dit is de opsomming als in label2.2.1 op pagina 8. Hier is al rekening gehouden met het teller en

noemer-effect als gevolg van de afrekening 2019.

BTW-Com oensatie Fonds (BCF)

Het BCF-plafond bedraagt €2,956 miljard voor gemeenten in 2019' Als de gezamenlijke

declaraties onder het plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort' B¡j

overschrijding van het plafond volgt een uitname. Het plafond muteert jaarlijks met het

accrespercentage. Door de bevriezing va n het accres in 2020 en 202t is het plafond in die iaren
ookgefixeerd.
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In de septembercirculaire 2019 ging men uit van een onderschrijding. Er is een voorschot
verstrekt van € 80,8 miljoen. Thans vindt de afrekening plaats, een plus van € 31,6 miljoen.
Gemeenten hebben nog minder gedeclareerd bij het BCF dan eerder gedacht. De ruimte onder
het plafond is grotergeworden. De afrekening vindt plaats in 2020 als een incidentele
compensatie,
Deze afrekening heeft echter ook structurele gevolgen. Voor de begroting 2021 met bijbeho rende
meerjarenraming is in deze circulaire een advies opgenomen dat die raming maximaal gelijk mag
zijn aan de afrekening van 2019, zijnde macro € 80,8 + € 31,6 = € L72,4 miljoen in alle jaren.
Dat komt overeen met 6,3 punten van de uitkeringsfactor. De provinciaaltoezichthouders hebben
aangegeven dit advies als richtlijn te gebruiken bij het beoordelen van de begrotingen. Ook geven
ze aan voorzichtig te zijn met inzet van deze dekkingsmiddelen.

Ooschalinas kortino. tranch e 2 0 2 5
In deze circulaire wordt het laatste jaarvan de meerjarenraming toegevoegd, namelijk 2025. De
korting dat jaarbedraagt€ 140 miljoen. Daarmee is de cumulatieve korting ad € 975 miljoen
compleet.

Sociaal domein
In de meicirculaire 2018 is met ingang van uitkeringsjaar20lg +€ 7 miljard overgeheveld ran de
integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering. Voor 2019 is in de meicirculaire
van vorig jaar over dat bedrag nog één keer een aparte Loon-Prijs-mutatie (LPO) verstrekt. In
deze meicirculaire gebeurt dat niet meervoor uitkeringsjaar2020 en volgende. U moet zich
redden met het accres. Dat kan ook omdat de uitkeringsbasis 2019 (T-1) waar het accres over
wordt berekend met voornoemde € 7 miljard is toegenomen, zodat in absolute cijfers het accres
is toegenomen.

Tot nu toe heeft voor ruim € 3 miljard ten behoeve van enkele deeltaken in het sociaal domein
geen overheveling plaats gevonden naarde algemene uitkering. Tezi)n achtergebleven in een
integratie-uitkering. Daar is het oude regime nog op van toepassing, oñarel jaarlijks wordt in de
meicirculaire compensatie ontvangen voor LPO. Dat is dit jaar

o Beschermd Wonen: * € 58 miljoen, is een mutatie van + 3,25 o/o

o Voogdij/l8+: € 20 miljoen, is een mutatie van * 2,75 o/o

o Participatie,m.n. WSW: * € 60 miljoen, is een mutatie van + 3,25 o/o

Deze bedragen lopen structureel door naar 2O2L en volgendejaren,Ze worden toegevoegd aan
de betreffende integratie-uitkering. Veel gemeenten zullen deze compensatie ook aan de
lastenzijde van de begroting ramen.

De IU Voogdij/18+ neemt vanaf 2021 toe met € 18 miljoen door het gebruik va n meer actuele
gegevens van zorggebruik (naast de € 20 miljoen voor compensatie LPO zoals hierboven
genoemd). De toename van de IU wordt betaald vanuit hetsubclusterjeugdhulp van de algenæne
uitkering.

In de septembercirculaire 2020 wordt de compensatie van het volume-component voorzien voor
het onderdeel Beschermd Wonen vanaf 202I ad € 55 miljoen.

In september2020 wordttevens de uitslag verwachtvan hetonderzoeknaarde kosten
Jeugdzorg. Gemeenten mogen in de aanloop hiervan een raming opnemen vanaf 2022 (dus ook in
2025)terwaardevanhetgemeentelijkaandeel in€300miljoen.Voorwaardeisweldat
gemeenten tevenszelf maatregelenop dittaakveld treffen gerichtop beheersingvan kosten. En
het kan geen kwaad de stelpost als een risico aan te merken in de risicoparagraaf.

In uitkerings jaar 202t wordt een uitname van € 465 miljoen voorzien voor Beschermd Wonen.
Mensen met een psychische stoornis krijgen toegang tot de Wet Langdurige Zorg.Dit bedrag
wordt naar de WIZ overgeheveld. Gemeenten hebben dan minder kosten.
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Decentralisatie- en intearatie-uitkerínaen
D¡e nieuwe decentralisatie-uitkeringen zijn in het leven geroepen. Vaak hebben ze betrekking op

een specifieke taakvooréénof enkele gemeenten. Eris ookeen integratie-uitkering gestart,de

IU Inburgering. Deze is wel voor alle gemeenten bedoeld. Een integratie-uitkering heeft als

eigenschap dat deze op enig moment wordt opgenomen in het maatstavenstelsel van de

algemene uitkering.

Taakmutatìes
Daarzijn er enkele van. Te noemen valt:

- Compensatieregeling Voogdij/18+, Compensatie € 1 miljoen eenmalig in 2020'
- Verrekening Voogdij/l8+. Uitname € 18 miljoen structureelvanaf 202L tervoeding van

de IU.
- Geen aanspraakop begeleiding. Uitname € 9 mi$oen structureel in2025.




