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Underwerp 

 
 

Wy stelle jo foar te besluten om: 

1. Kennis te nemen van de decembercirculaire 2020 Gemeentefonds. 

2. Uitkeringen 2021 decembercirculaire via begrotingswijziging toe te voegen aan 

begrotingssaldo 2021. 

3. Uitkeringen 2020 decembercirculaire via balanspost nog te betalen kosten in de 

jaarrekening 2020 over te hevelen naar 2021. 
 

 

Koarte gearfetting 

In 2020 zijn in junibrief, septembercirculaire en de decembercirculaire compensatiepakketten 

corona beschikbaar gesteld. In een afzonderlijk toegevoegde bijlage zijn alle ontvangen 

middelen voor Covid-19 in beeld gebracht.  

In de decembercirculaire 2020 zijn de middelen voor de 3e fase van de coronamaatregelen op 

genomen.  

 

Foech ried/kolleezje: 

Raad stelt de ontvangen uitkeringen uit gemeentefonds beschikbaar, college is uitvoerend. 

 

Ynlieding 

 

Circulaires gemeentefonds 

Jaarlijks verschijnen drie circulaires met betrekking tot de uitkering uit het gemeentefonds. 

Meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, in de 

septembercirculaire volgt de vertaling van de Miljoenennota, in de decembercirculaire worden 

de uitkomsten van de Najaarsnota van de rijksoverheid weergegeven en wordt het 

uitkeringsjaar zoveel mogelijk afgerond.   

Het was de bedoeling om het nieuwe verdeelstelsel in deze circulaire te verwerken. Dat 

proces heeft echter vertraging opgelopen. De ingangsdatum is een jaar verschoven naar 

2023. 

 

Uitstel nieuw verdeelstelsel 

Het nieuwe verdeelstelsel voor de uitkeringen uit het gemeentefonds zou per 1 januari 2022 

ingaan. 

De verdeling wordt nu aan het nieuwe kabinet overgelaten. De invoerdatum is een jaar 

opgeschoven naar 1 januari 2023. Als reden noemt de minister BZK de huidige financiële 

positie van de gemeenten, waaronder de tekorten bij de jeugdzorg. Daarover moet eerst 
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duidelijkheid komen, en die komt pas bij de kabinetsformatie. Dan wordt er besloten of er 

structureel geld bijkomt voor de gemeenten. Daarmee legt de minister, in overeenstemming 

met de wens van de VNG, expliciet een koppeling tussen extra geld voor de gemeenten en de 

herverdeling van het gemeentefonds.  

 

Decembercirculaire 2020 

De uitkomsten van de decembercirculaire blijven nu beperkt tot de invulling van de 3e fase 

compensatiepakket van de coronamaatregelen en enkele aanvullende taakmutaties. 

 

Compensatiepakketten coronamaatregelen 

In de junibrief en septembercirculaire 2020 zijn de eerste en tweede fase van de 

compensatiemaatregelen corona bekend gemaakt. In de decembercirculaire volgt nu de 

derde fase. 

 

Financiële middelen 3e fase compensatiemaatregelen corona 

 

 2020 2021 

Cultuurmiddelen  € 127.417 

Extra kosten tweede Kamerverkiezingen  € 36.519 

Jeugd aan zet € 10.000  

Re-integratie dienstverlening aan 

bijstandsgerechtigden 

  

- Aanvullende pakket re-integratie € 75.481 € 173.599 

- Impuls re-integratie  € 92.700 

Gemeentelijk schuldenbeleid € 19.117 € 39.081 

Bijzondere bijstand € 6.490 € 13.269 

Continuïteit van de zorg € 40.695  

Compensatie quarantainekosten € 4.867  

Totaal € 156.650 € 482.585 

 

Toelichting op de compensatiemaatregelen 

 

In de decembercirculaire 2020 zijn aanvullende afspraken gemaakt voor 2020 en 2021 over 

een aanvullend compensatiepakket coronamaatregelen voor gemeenten. 

In de circulaire zijn voor de volgende beleidsvelden aanvullende maatregelen getroffen. 

 

- Cultuurmiddelen 

Het rijk heeft extra middelen uitgetrokken voor de ondersteuning van de lokale culturele 

infrastructuur. De middelen zijn gerelateerd aan de aanwezige culturele infrastructuur die 

door de gemeenten wordt ondersteund. 

- Extra kosten tweede Kamerverkiezingen 

Voor de extra kosten die moeten worden gemaakt voor de organisatie van de tweede 

Kamerverkiezingen worden in totaal € 22 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Deze 

middelen zijn bestemd voor het inrichten van stemlokalen en instellen van stembureaus voor 

vervroegd stemmen en het instellen van afgiftepunten van briefstembureaus. 

- Jeugd aan zet 

Vanuit het programma maatschappelijke diensttijd ontvangen gemeenten extra compensatie. 

Hiermee kunnen de gemeenten jongeren in de coronatijd ondersteunen. Ook is er in 

toenemende mate zorg over het effect van de coronamaatregelen op de fysieke en 

psychische gezondheid van jongeren. 

- Re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden 
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Voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden en het gemeentelijk schuldenbeleid en 

bijzondere bijstand worden extra middelen vrijgemaakt. Dit ter bestrijding van de voorziene 

toename van de armoede- en schuldenproblematiek. 

- Afrekening meerkosten 2020 Jeugdwet en WMO 

Het verleende voorschot voor de meerkosten is in de circulaire verhoogd naar totaal € 170 

miljoen. Er zijn afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan 

zorgorganisaties. Voor het zo goed mogelijk organiseren van de continuïteit van zorg voor 

cliënten en het borgen van het zorgstelsel voor de langere termijn. 

- Compensatie quarantainekosten 

Het kabinet heeft met de gemeenten afspraken gemaakt dat zij een rol zullen vervullen bij 

het ondersteunen van mensen die in quarantaine moeten. Het gaat om de groep burgers die 

in quarantaine moeten en niet in staat zijn de problemen die daardoor ontstaan zelf of met 

hun netwerk op te lossen. 

 

Het compensatiepakket corona 2021 wordt in het huidige jaar uitgekeerd. 

 

Voor bovengenoemde maatregelen is in de decembercirculaire ook voor 2020 € 156.650 

beschikbaar gesteld. Deze middelen kunnen niet in het oude jaar worden besteed en zullen 

ook in 2021 nog worden ingezet voor het coronabeleid. 

 

2e coronapakket septembercirculaire 

Via de septembercirculaire 2020 is het 2e pakket coronamiddelen beschikbaar gekomen. In 

de oktober- en decemberwijzigingen zijn de ontvangen middelen voor 2020 verwerkt. Omdat 

voor de begroting 2021 de meicirculaire de basis was, zijn ontwikkelingen uit deze circulaire 

voor 2021 en verder niet meegenomen. In het 2e pakket coronamiddelen is ook de 

opschalingskorting 2021 meegenomen. We stellen voor om ook deze middelen in 2021 te 

reserveren. Het gaat hierbij om een bedrag van € 255.542 

 

Nog te verwachten coronamaatregelen 

In deze circulaire wordt een vooraankondiging gedaan wat betreft een aantal regelingen. Dit 

is dus nog niet verwerkt in de cijfers van deze circulaire. Het betreft: 

- Inkomstenderving;  

Extra reservering van € 150 miljoen voor 2020. Afrekening in 2021 op basis van 

cijfers in de jaarrekening 2020. Effect voor de gemeentebegroting op dit moment nog 

niet bekend, t.z.t. nemen we een balanspost nog te ontvangen op. 

- Afvalinzameling;  

Compensatie € 20 miljoen over 2020. Effect voor de gemeentebegroting op dit 

moment nog niet bekend, t.z.t. nemen we een balanspost nog te ontvangen op. 

- TONK;  

Het kabinet creëert een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor 

huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te 

komen. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de 

bijzondere bijstand gebruikt. In totaal is een bedrag van maximaal € 130 miljoen 

gereserveerd voor het eerste halfjaar van 2021. 

- Perspectief jeugd en jongeren.  

Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een jeugd 

pakket van € 58,5 miljoen wil het kabinet een gerichte (financiële) impuls aan 

gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector 

volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van 

cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Het kabinet stelt in het 

vooruitzicht dat inkomstenderving en compensatie van reële kosten ook zullen worden 
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voortgezet tot en met het 1e kwartaal 2021. En ten aanzien van de GGD en 

veiligheidsregio loopt het door in het hele kalenderjaar 2021. 

 

 

Overige compensaties in relatie tot corona buiten gemeentefonds 

Buiten het gemeentefonds om worden in 2020 en 2021 nog meer compensaties verstrekt in 

de vorm van specifieke uitkeringen (SPUK’s). Dat betreft: 

- Zwembaden en ijsbanen; € 100 miljoen  

- Verlenging steun aan sportverenigingen; € 60 miljoen 

- Toezicht en handhaving; € 60 miljoen 

- TOZO 3 regeling; 

- Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer.  

 
 

Overige taakmutaties decembercirculaire 

Er zijn nog een aantal kleine aanvullende uitkeringen ontvangen voor de volgende 

beleidsterreinen. 

 

 2020 2021 

Mobiliteitshulpmiddelen Wet langdurige zorg  € 34.408 

Centrale voorziening Basisregistratie personen  € 7.391 

Mijn overheid en DigiD  € 6.467 

Bijdrage Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)  € 4.157 

Logisch ontwerp Gemeentelijke basisadministratie € 452  

Totaal € 452 € 52.423 

 

Naast de vergoeding voor Mobiliteitshulpmiddelen WLZ hebben de taakmutaties betrekking 

op vergoedingen voor aanpassingen in de systemen van de dienstverlening bij Publiekszaken. 

 

Bijstelling uitkeringsfactoren 

- 2018: definitieve vaststelling; Stijging van 1,492 naar 1,4933; betreft actualisering 

WOZ-waarden; incidentele bate in jaar 2021. 

- 2019: ongewijzigd op 1,538 

- 2020: stijging met twee punten van 1,621 naar 1,623; betreft + 1 punt 

verdeelreserve en + 1 punt ontwikkeling uitkeringsbasis; effect € € 57.000 in jaar 

2020 

- 2021: ongewijzigd op 1,659 

 

 

Te berikken effekt 

Inzetten van de ontvangen uitkeringen uit het gemeentefonds, met betrekking tot het 

compensatiepakket corona en de overige taakmutaties, voor de doeleinden waarvoor deze 

beschikbaar zijn gesteld. 

 

Arguminten 

1. Inzet van de coronamiddelen voor de doelgroepen die financieel nadeel ondervinden 

Voor de gevolgen van het coronavirus hebben de gemeenten rijksmiddelen ontvangen uit 

het gemeentefonds. Het is van groot belang de beschikbare middelen in te zetten voor de 

taakvelden waarvoor deze zijn ontvangen. 

 

Alternativen 

nvt 
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Kanttekenings/risiko’s 

1. Voortbestaan bedrijven en instellingen 

Zonder de financiële compensatiemaatregelen komt het voortbestaan van de 

gedupeerden ernstig in gevaar. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenten de 

ontvangen gelden door te geven. 

 

Finânsjes 

De gemeentefonds uitkeringen 2021 via begrotingswijziging opnemen in de begroting. 

 

Uitkering gemeentefonds 2021 

3e pakket decembercirculaire 482.585 

2e fase septembercirculaire 255.542 

Taakmutaties decembercirculaire 52.423 

Totaal 790.550 

 

 

De uitkeringen voor coronamaatregelen en taakmutaties voor 2020 bij de jaarrekening 

beschikbaar houden via een balanspost nog te betalen kosten ter besteding in 2021. 

 

Uitkering gemeentefonds 2020 

3e pakket decembercirculaire 156.650 

Taakmutatie decembercirculaire 452 

WOZ-actualisatie 2 extra punten 57.000 

Totaal 214.102 

 

In een afzonderlijke bijlage zijn alle ontvangen compensatiemiddelen, de inzet van middelen 

in 2020 en de overheveling van de resterende middelen naar 2021 weergegeven. 

 

Overzicht Covid-19 middelen 2020 en 2021 

 

 Ontvangen Ontvangen Besteed Overlopende post Beschikbaar 

Compensatiepakket 2020 2021 2020 naar 2021 2021 

1e fase juni 518.824  144.777 374.047  

2e fase september 485.874 255.542 73.250 412.624 255.542 

3e fase december 156.650 482.585   639.235 

Totaal 1.161.348 738.127 218.027 786.671 894.777 

 

 

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje 

Voorlichting en toelichting aanvraag mogelijkheden over de compensatiepakketten corona 

met alle betrokkenen. 

Hiervoor loopt parallel een traject met collegeadvies voor onder meer toedeling coronagelden 

aan alle specifieke taakvelden. 

 

Kommunikaasje 

Er is contact over de compensatie van geleden schade en verliezen met betrokkenen. 

 

Yntegraliteit 

Overleg met alle afdelingen/clusters die betrokken zijn bij de toekenning van het 

compensatiepakket. Het betreft met name de cluster sociaal domein. 
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Previnsje 

nvt 

 

Gearwurking 

Uitvoering van de maatregelen in samenwerking met TD. 

 

Ferfolchtrajekt 

Agendering van voorstel voor de raad van 18 februari 2021. 

Uitvoering regelingen en besteding van de compensatiemiddelen in 2021. 

 

Evaluaasje 

Tussentijdse rapportages. 

 

 

Buitenpost, 29 januari 2021 

 

 

 

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 

 

secretaris, 

 

dhr. mr. M.P. de Jong  

 

burgemeester, 

 

dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 

 



 
 

 

 

Riedsbeslút 

 

 

De raad van de gemeente Achtkarspelen; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 januari 

2021, punt nr.: 9; 

 

 

Beslút: 

 

1. Kennis te nemen van de decembercirculaire 2020 Gemeentefonds. 

2. Uitkeringen 2021 decembercirculaire via begrotingswijziging toe te voegen aan 

begrotingssaldo 2021. 

3. Uitkeringen 2020 decembercirculaire via balanspost nog te betalen kosten in de 

jaarrekening 2020 over te hevelen naar 2021. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad 

van de gemeente Achtkarspelen van 18 februari 2021. 

 

 

 

De griffier, 

 

 

 

Mevr. R. de Vries-Mulder 

 

 

De voorzitter, 

 

 

 

Dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 

 
 


