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Onderwerpen

• Decembercirculaire o.a. compensatie 
corona

• Herijking gemeentefonds

• Evaluatie normeringssystematiek
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▪ Aanvullend compensatiepakket medeoverheden december 2020

▪ Herijking gemeentefonds

▪ Brede aanpak dak- en thuisloosheid toekenning resterend budget 
(€ 45,5 mln) 2021

▪ Publicatie evaluatie normeringssystematiek

Decembercirculaire –belangrijke punten
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▪ Uitkering via gemeentefonds

› Afrekening meerkosten 2020 Jeugdwet en Wmo 2015 (extra € 26 mln.)

› Compensatie quarantainekosten (€ 4 mln.)

› Afvalinzameling (€ 32 mln.)

› Aanvullende compensatie verkiezingen (extra € 26,9 mln.)

› Jeugd aan zet (€ 0,47 mln.)

› Perspectief Jeugd en jongeren (€ 21,5 mln. 2020 en € 37,5 mln. 2021)

› Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (€ 130 mln. 2021)

Compensatiepakket corona (december 2020)
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▪ Verdeling bekend van eerder toegekende middelen

› Cultuurmiddelen (€ 149,7 mln.)

› Flankerend beleid sociaal domein

– Re-integratie van bijstandsgerechtigden (€ 40 mln. 2020; € 90 mln. 2021)

– Gemeentelijk schuldenbeleid (€ 15 mln. 2020; € 30 mln. 2021) 

– Bijzondere bijstand (€ 5 mln. 2020; € 10 mln. 2021)

– Crisisdienstverlening (€ 16,04 mln. 2020; € 48,46 mln. 2021)

Compensatiepakket corona (december 2020) vervolg
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▪ Uitkering via specifieke uitkeringen

› Zwembaden en ijsbanen (€ 100 mln.)

› Verlenging steun sportverenigingen (reeds bestaande maatregel)

› Toezicht en Handhaving tijdelijke extra coronabanen (€ 60 mln.)

› Tozo verlengd tot 1 juli 2021

Compensatiepakket corona (december 2020) vervolg
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▪ Afspraken 2021

› Reële compensatie verlengd tot en met eerste kwartaal 2021

› Verlenging afspraken meerkosten Jeugdwet en Wmo 2021

› Volledige compensatie o.b.v. declaratie GGD-en en 
veiligheidsregio’s

› Verlenging beschikbaarheidsvergoeding OV tot juli 2021

› Vergoeding extra kosten op basis van de Tijdelijke wet COVID-19

Compensatiepakket corona (december 2020) vervolg
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› Brief Tweede Kamer 7 december 2020

– Besluitvorming over invoering nieuwe verdeling is aan volgend kabinet; 

– Volgend kabinet kan invoering dan bezien in relatie tot de financiële positie 
van gemeenten;

– Geen gevolgen invoering nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd: in 2022 nog 
huidige historische verdeling, maar wel volgens nieuwe woonplaatsbeginsel;

– Streven is invoering per 1 januari 2023.

Herijking gemeentefonds (1)
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› Verdere proces

– Eind januari 2021: adviesaanvraag Raad voor het Openbaar Bestuur en 
voorlopige effecten per gemeente openbaar;

– Naar verwachting eind feb/begin maart 2021: consultatie gemeenten;

– Medio 2021 (afh. van kabinetsformatie): helderheid over definitieve effecten 
per gemeente via circulaire gemeentefonds;

– 1 januari 2023: beoogde invoering nieuwe verdeling.

Herijking gemeentefonds (2)

9



Evaluatie normeringsystematiek - Proces evaluatie 
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▪ Ambtelijk traject is afgerond

▪ Het huidige kabinet zal de Raad voor het Openbaar Bestuur ook 
om advies vragen over de systematiek (adviesaanvraag eind 
2020)

▪ Voorjaar 2021 in beeld brengen verschillende varianten voor de 
ontwikkeling van het accres 

▪ Besluit over systematiek aan een nieuw kabinet



Evaluatie normeringsystematiek - Beleidsvarianten
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▪ Vasthouden aan de huidige systematiek (brede mand)

- Inzichtelijk maken van loon-prijseffect in het accres

- Uitsplitsen accresontwikkeling naar plafonds

▪ Herintroduceren behoedzaamheidreserve

▪ Accres vastzetten of vertragen

▪ Vaste volumeafspraak accres (alternatieven: vaste indexatie of 
deelfonds sociaal domein)


