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Accres



Voorstel t.a.v. bevriezen accres

Reactie VNG op voorstel
Accres bevriezen moet onderdeel zijn van breder pakket

Bevriezen op stand meicirculaire 2020

Ook LPO component meenemen in bevriezing

Wel echt beperken tot jaren 2020 en 2021 

Aandachtspunt is actualisatie 2022 e.v. 

Hardheidsclausule t.a.v. LPO en corona-steunpakket

September 2019

Mei 2020

Kaseffect

1068 1244 903 855 995 1005

1084 1240 1030 1036 801 806

2019 2020 2021 2022 2023 2024

28 139 321 127 -72



Accres ontwikkeling

2018 2019 2020 2021 2022 totaal

Voor Regeerakkoord 805 445 445 394 465 2.554

Maartcirculaire 2018 1.124 1.063 1.139 937 1.170 5.433

Meicirculaire 2018 1.148 1.025 1.019 862 971    5.025

Septembercirculaire 2018 955 1.212 1.010 837 1.001 5.015

Meicirculaire 2019 807 1.286 835 697 820 4.445

Septembercirculaire 2019 1.068 1.244 903 854 4.876

Meicirculaire 2020 1.084 1.240 1.030 1.036 5.197

BCF: eindafrekening 2019 positief +31,6 mln

-570

-418

+431

+321



Corona



Intensief overleg over compensatie corona

Compensatie vanuit Rijk
Zowel kosten als gederfde inkomsten

Compensatie op basis van reele kosten

Mogen er niet slechter voor komen te staan

Nuance verschil voor/na 1 juni?

Overlegstructuur
BOFv 8 en 23 april + 26 en 27 mei

Regiegroep

Interbestuurlijke werkgroep

VNG klankbordgroep

Fasering
Eerste tranche, focus op periode tot 1 juni

Vóór de zomer opnieuw kijken (BOFv)

Zullen meer tranches volgen

Validerende rol ROB



Intensief overleg over compensatie corona

Langs aantal lijnen
• Compenserende maatregelen

• Zie schema hierna

• Aandachtspunt is wijze van uitkeren/verdeling

• Inkomstenderving
• Naast parkeerbelasting en toeristenbelasting, kijken naar volle breedte eigen inkomsten

• Aanvullend onderzoek (door AEF)

• Corona-vangnet (pre-art.12)
• Eerste gesprek gevoerd op 27 mei

• MLT-effecten
• Impact van de 1,5 meter samenleving voor gemeentelijke uitvoering

• SER + aanvullend onderzoek door AEF

• Maatschappelijke gevolgen en rol gemeenten

• Adviezen SER, SCP, Commissie Halsema + aanvullend onderzoek door AEF

• Minderkosten
• Globale analyse + aanvullend onderzoek door AEF

• Gerelateerde financiele vraagstukken
• Zie volgende sheet



Intensief overleg over compensatie corona

Langs aantal lijnen
• Gerelateerde financiele vraagstukken

• Rechtmatigheid

• Belemmeringen rond staatssteun wegnemen

• Hoe kosten bijhouden tbv reele compensatie

• Hoe omgaan met corona in begroting/meerjarenbeeld?



Compensatie op vele fronten

Onderwerp Stand

TOZO 1.0 & 2.0 SPUK, 3,8 miljard, wv. 300 mln uitvoeringskosten

SW-bedrijven T/m 1 juni compensatie 90 mln

BUIG Bijramen macrobudget

Noodopvang kinderen 23 mln, maar welke verdeling?

Doelgroepenvervoer 80% doorbetalen

Cultuursector Tot dusver 60 mln + 48 mln

Sportsector Regeling van 90 mln + 20 mln

Lokale media Regeling van 11 mln + 24 mln

Continuiteut Jeugd/Wmo Voorschot van 144 mln

Eigen bijdrage Wmo Compensatie van 2 x 9 mln (= 2 maanden)

GGD-en / JGZ Is wettelijk kader toereikend voor compensatie?

Veiligheidsregio’s Is wettelijk kader toereikend voor compensatie?

Afvalinzameling Gesprek loopt (niet)

OV Gesprek loopt, ook provincies betrokken

Dorpshuizen EZK kijkt ernaar, onderbouwing in de maak Woonkostenbijdrage



Herijking



Proces/planning rond herijking

Wanneer? Wat?

t/m zomer Uitschieteranalyse AEF

Aanvullend onderzoek Cebeon

September Bestuurlijk overleg Rijk – VNG over de nieuwe verdeling

September t/m november Consultatie VNG en ROB 

Najaar 2020 Definitieve besluitvorming beschermd wonen

Eind november/ begin december Definitief voorstel herijking gemeentefonds naar TK

Decembercirculaire 2020 Publicatie nieuwe verdeling per 2022



Financiele positie



Financiele positie

Kamerdebat 25 juni

Motie Van der Molen/Van der Graaf

Problemen om exploitatie rond te krijgen

Exploitatie tekort

bij veel gemeenten:
2016 : 139 gemeenten

2017 : 185 gemeenten

2018 : 204 gemeenten

2019 : ?-? gemeenten

2020 : 205 gemeenten

Gemeenten hebben vooral problemen om de exploitatie rond te krijgen.
Financiële vermogenspositie is over het algemeen op orde.

Geflatteerd door GREX

Anders nog 800 mln lager in 2018

• Er lijkt verdringing van investeringen op te treden 

• Netto investeringen liggen onder inflatie 

• Betekent dat gemeenten interen op de kapitaalgoederenvoorraad.    

Investeringen onder druk

Investering verdrongen

158 gemeenten 

met negatieve 

netto investeringsquote

Problemen om exploitatie rond te krijgen

Rode lijn = 3x op een rij negatief resultaat
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Grafiek 1.3. Ontwikkeling aantal gemeenten met een negatief exploitatieresultaat 

 
Bron:  IV3, CBS 

 

1.b. Preventief toezicht 
In 2020 staan 8 gemeenten3 onder preventief toezicht van de provinciaal 

toezichthouder vanwege de financiële positie, met verschillende oorzaken. Dit is 

meer dan in vorig jaar, maar in meerjarig perspectief bezien niet uitzonderlijk 

veel. Eén van die gemeenten, Vlissingen, staat onder artikel 12-toezicht en 

ontvangt daarvoor aanvullende gelden. 

 

 

                                                
3 Per 11 januari 2020 heeft de provincie Zeeland aangegeven dat de gemeente 

Borsele niet langer toestemming hoeft te vragen voor het doen van extra 

uitgaven. Het preventief toezicht is daarmee officieus opgeheven 
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actief grondbeleid naar faciliterend grondbeleid, waardoor ze minder uitkomsten 

uit grondverkoop hebben. De breed gedeelde indruk onder gemeenten is dat het 

laaghangend fruit geplukt is – het lege weiland dat vol met woningen kan worden 

gezet – en dat toekomstige projecten – binnenstedelijke ontwikkeling – riskanter 

en minder lucratief is. 

 

Grafiek 1.5. Ontwikkeling grondexploitatie 

 
Bron:  IV3, CBS 

 

  

                                                

bouwgronden worden, maar hoeveel, dat is op basis van de beschikbare gegevens 

niet precies te zeggen. 
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miljoen euro minder11. Omdat gemeenten meer schulden hebben dan 

vorderingen, is het resultaat positief. 

 

Grafiek 1.6 Ontwikkeling rente-inkomen en -uitgaven 

 
Bron:  IV3, CBS 

 

1.e. Structureel saldo  
Een vergelijking van het structurele en het gewone exploitatiesaldo laat zien dat 

het structurele saldo steeds dichter bij het gewone exploitatiesaldo komt. Net als 

het gewone exploitatiesaldo daalde het structurele resultaat de afgelopen jaren. 

  

                                                
11 Vóór 2015 werden ontvangen dividenden en rente in de IV3- systematiek in 

één functie samengevoegd. De hoeveelheid ontvangen rente in 2013 en 2014 is 

geschat op basis van de hoeveelheid ontvangen rente in 2015. 
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Lopende onderzoeken 2019 2020 2021 2022 2023 struc

Jeugd 420 300 300 PM* PM* PM*

Onderzoek naar structurele middelen Jeugd
- Onderzoek gestart

- Najaar 2020 gereed

- Zwaarwegend advies

- Arbitrage-mechanisme: Commissie van wijzen, Semi-bindend oordeel

Monitor Abonnementstarief
- Monitor uit najaar 2019

- Monitor verschijnt opnieuw in najaar 2020

- Dan voor het eerst volledig beeld van 2019

Art. 2 onderzoek klimaatakkoord
- Olv ROB, uitvoering door AEF

- Inzicht in de extra uitvoeringslasten + advies ROB over bekostigingswijze

- ROB presenteert bevindingen in november 2020

- Allleen uitvoeringskosten, dus niet investeringskosten transitie zelf

- ROB die uitspraken gaat doen over wat efficiente uitvoering is?

En verder...
- Evaluatie normeringssystematiek (najaar 2020)

- Herijkingsonderzoeken (najaar 2020)

- Studiegroep (na de zomer 2020)

- Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (april 2020)

- Onderzoek naar effecten Rijksbeleid op gemeenten (n.a.v. TK-motie)


