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▪ Totaalpakket voor gemeenten van € 566 miljoen:

• Accressen 2020 en 2021 vastgezet, nieuw kabinet beslist over 2022 en verder

• Naar analogie accres is ook plafond BTW-compensatiefonds vastgezet

• Geleden derving toeristen- en parkeerbelasting: € 225 mln

• Meerkosten en inhaalzorg Jeugd en Wmo: € 144 mln

• Noodopvang ouders cruciaal beroep: € 23 mln

• Compensatie gederfde inkomsten SW-bedrijven: € 90 mln

• Compensatie cultuur: € 60 mln

• Toevoeging Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening: € 24 mln
(geen GF)

Compensatiepakket coronacrisis (I)
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▪ Eerder genomen maatregelen:

• Inkomstenderving huur sportverenigingen: € 90 mln

• Inkomstenderving eigen bijdrage Wmo: € 18 mln

• Vergoeden eigen bijdrage van ouders die gebruik maken van de gemeentelijke 
regelingen: peuteraanbod, SMI en Voorschoolse Educatie: ca. € 8,3 mln

• Uitvoeringskosten TOZO: voorschot € 2 mld

• Handhaven budget bijstand op niveau voorlopig vastgesteld budget, in 
september het macrobudget 2020 nader bezien

▪ Vooruitlopend op septembercirculaire 2020 volgt een brief met 
informatie over de verdeling van middelen die via GF beschikbaar 
worden gesteld

Compensatiepakket coronacrisis (II)
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Meicirculaire - accresontwikkeling
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▪ Afrekening plafond BTW-compensatiefonds 2019: + € 31,6 mln

▪ Beschermd wonen: uitname van € 495 miljoen vanwege 
openstelling Wlz voor mensen met psychische stoornis

▪ Voogdij/18+: 

• uitstel invoering woonplaatsbeginsel naar 1-1-2022

• in 2021 nog historisch verdeeld

Meicirculaire – overige belangrijke punten (I)
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▪ Inburgering: toevoeging in verband met inwerkingtreding Wet 
Inburgering per 1 juli 2021 (€ 65,9 mln structureel)

▪ Onderzoek toereikendheid middelen jeugd: afronding dit jaar, 
besluitvorming aan nieuw kabinet

▪ Brede aanpak dak- en thuisloosheid: € 200 mln in 2020 en 2021, 
vooral voor de 43 centrumgemeenten maatschappelijke opvang

Meicirculaire – overige belangrijke punten (II)
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Evaluatie normeringsystematiek 2015 - 2020
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Aanleiding - Periodiek werking van systematiek gezamenlijk bezien

▪ Veranderingen in het gemeentelijke takenpakketten (o.a. 
decentralisaties sociaal domein)

Brede koppeling aan Rijkuitgaven (van NGRU naar ARU)

▪ Schommelingen in het accres

Beoordelingscriteria

▪ Evenredigheid, actualiteit, stabiliteit, beheersbaarheid en 
inzichtelijkheid (incl. controleerbaarheid en uitvoerbaarheid)



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)



Evaluatie normeringsystematiek - Proces evaluatie 
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▪ Afronding ambtelijk traject voor zomerreces en oplevering rapport 
najaar 2020

▪ 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



Herijking gemeentefonds
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Aanleidingen

▪ Klassiek domein: Stapeling van individuele verdeelkeuzes in 
de afgelopen twintig jaar en uitstel van enkele fundamentele 
keuzes leidden tot vertroebeling van goede werking 
verdeling

▪ Sociaal domein: Verdeling middelen sociaal domein sluiten 
onvoldoende aan bij kosten van verschillende gemeenten



Herijking gemeentefonds – Proces 
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▪ Kamerbrief 26 februari jl. uitstel invoering van nieuwe verdeling naar 1 januari 2022

▪ Inzet blijft integrale herijking van de verdeling van het gemeentefonds op basis van 
afgewogen politiek-bestuurlijke keuzes

▪ April publicatie tot nu toe uitgevoerde onderzoeken
▪ NB: nog geen conclusies mogelijk over totaaleffect herverdeeleffecten

▪ Vervolgonderzoek gestart voor beide domeinen (juli afgerond)
- Klassiek domein: verfijning verdeelformules (betere aansluiting kosten en inkomsten) 
- Sociaal domein: nadere analyse van de uitschieters (voor flakkerende maatregelen)

▪ Bestuurlijk overleg over beelden vervolgonderzoek (september)

▪ Formele bestuurlijke consultatie VNG en ROB (september/november)

▪ Definitief voorstel herijking van de verdeling richting TK (eind november)

▪ Decembercirculaire 2020 gemeenten informeren over uitkomsten (o.v.v. parlementaire 
besluitvorming)
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▪ Aansluiten maatschappelijke opgaven

(gebiedsontwikkeling)

▪ Verrbreding bestaand instrumentarium

(grondslag OZB)

▪ Moderniseren bestaande fiscale 
instrumentarium

(toeristenbelasting)

▪ Minder zwaar belasten van arbeid 
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Herziening 
gemeentelijk 
belastinggebied 



Vragen?

Contactgegevens:

• Marianne van den Berg

• Afdelingshoofd Bekostiging 
Binnenlands Bestuur

• marianne.berg@minbzk.nl
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