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Onderwerpen

• Meicirculaire o.a. compensatie corona

• Jeugdzorg

• Herijking gemeentefonds

• Evaluatie normeringssystematiek

• Formatie
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▪ Corona - compensatiepakket medeoverheden

▪ Jeugdzorg

Meicirculaire –belangrijke punten
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Afspraken 

› Compensatie van gederfde inkomsten 2020 obv jaarrekeningen

› Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen (€ 60 mln. eerste helft 2021)

› Meerkosten corona 2021 Wmo15 en jeugdwet 

› GGD-en en veiligheidsregio’s geheel 2021

› Beschikbaarheidsvergoeding OV geheel 2021

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

Compensatiepakket corona meicirculaire
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Reserveringen

› Inkomstenderving 2021 (€ 200 mln.)

› Zwembaden en ijsbanen (€ 80 mln.)

› Verlenging steun sportverenigingen (€ 80 mln.)

› Cultuur 3e kwartaal (€ 51,5 mln.)

Compensatiepakket corona vervolg 2021

5



Verdeling bekend van eerder toegekende middelen

› Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen (€ 60 mln.)

› Vervolg Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (€ 195 mln.)

Compensatiepakket corona doorkijk september
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▪ Compensatie 2021

› € 613 mln voor 2021 (bovenop de reeds toegekende € 300 mln) 

– waarvan € 493 via gemeentefonds:

▪ € 228 mln → consultatie ggz, wachtlijsten (lichte problematiek) en verdringing

▪ € 10 mln → Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg

▪ € 255 mln → wachttijden specialistische jeugdzorg

– € 120 mln via specifieke uitkeringen voor:

▪ Uitbreiding crisiscapaciteit jeugd-GGZ

▪ Aanpassing accommodaties leefomstandigheden kwetsbare jongeren 

▪ Realiseren High Intensive Care Units

▪ Vereenvoudiging en verbetering jeugdbeschermingsketen.

– Samen werken aan beheersbaar stelsel

Jeugdzorg
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▪ Compensatie 2022

▪ € 1,314 miljard bovenop de reeds toegekende € 300 mln

▪ Toekenning is conform de uitspraak van de Commissie van Wijzen voor 2022

▪ Gaat uit van € 214 miljoen opbrengst uit te nemen maatregelen

– Verwerking vindt plaats in de septembercirculaire 2021

– Voor 1 juli zullen de fondsbeheerders gemeenten informeren over de wijze van 
verdeling van de middelen inclusief een indicatiebedrag per gemeente.

Jeugdzorg
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▪ Vervolg en structurele compensatie

▪ Besluitvorming over structurele compensatie en aanpassingen aan het 
jeugdstel is aan een nieuw Kabinet.

▪ De uitspraak van de Commissie van Wijzen dient hiervoor als zware inbreng

▪ Start maken met hervormingsagenda

▪ gesprekken tussen Rijk, VNG en toezichthouders over werkwijze gemeentelijke 
begroting t.a.v. jeugd voor 2023 en verder .

▪ doortrekken van 2022 als stelpost kan het Rijk in deze fase niet toezeggen, is aan 
een nieuw kabinet

Jeugdzorg
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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;

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

– 1 januari 2023: beoogde invoering nieuwe verdeling.

Herijking gemeentefonds (2)
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ROB advies Evaluatie normeringsystematiek
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▪ De Raad voor het Openbaar Bestuur is om advies gevraagd

▪ Besluit over systematiek is aan een nieuw kabinet



ROB advies Evaluatie normeringssystematiek
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– Uitgaande van de huidige 
wet- en regelgeving en 
stelselafspraken 

– En omwille van

- Stabiliteit (niet
actualiteit)

- Evenredigheid

- Eenvoud

- Transparantie

- De ROB pleit voor een brede koppeling op basis van 
het meerjarig rijksuitgavenkader.

- Koppel hierbij de normeringssystematiek aan alle 
uitgavenkaders waarop het Rijk stuurt, inclusief 
alle investeringsuitgaven. 

- Dit is een zo breed mogelijke koppeling, inclusief de 
geraamde investeringsuitgaven van het Nationaal 
Groeifonds zoals die bij het opstellen van het 
regeerakkoord gelden en zonder 
onderscheidingen tussen de verschillende 
uitgavenkaders van het Rijk. 

- Dit betekent in feite een vaste volume-afspraak
voor de duur van een kabinetsperiode. 


